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RUS-YA DOO-MUZ; AME-RİKA DOS-TUUU-MUZ!.. 

ABD Ortadoğu’daki yenilgisini unutturmak için Kudüs’ü İsrail’e başkent ilan etti. 

BM’in 193 üyesinden 128’i bu kararın karşısında yerini aldı. 

Trump’un “demokrasi dersi” bu defa yemedi: 

“Yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar para alıyorlar, daha sonra bize karşı oy 
kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz.” dedi.1 
ABD ikinci yenilgisini de burada aldı. 
“Dostumuz” ABD’nin emperyalist politikaları bir bir çöküyor: 

Emperyalizmin karşısında dikilen asıl güç büyük Mao’nun Çin’idir… 

“Devlet kapitalizmi”ni başarılı şekilde uygulayan Çin, dünyanın en hızlı gelişen ülkesi 
ve en büyük ekonominin  sahibi. 

Her geçen gün de pazarını artırıyor… 

Buna karşılık ABD hem pazar hem de müttefik kaybediyor. 

Rusya, Çin’le aynı bloktadır ve ABD’nin dünya halklarını tehdit eden nükleer 
silah gücünü dengeliyor. 

                                                           
1 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42426947 



Bugün ABD’nin yok edici silahlarından kimse korkmuyor. 

Kuzey Kore bile, füze denemeleri ile ABD’ye meydan okuyabiliyor… 

 ***  

Geçenlerde Kim Jong-un’un fırlattığı balistik füze; 53 dakikalık uçuşla, 950 km mesafe 
katetmiş ve 4000 km yüksekliğe ulaşıp, Japon Denizi’ne düşmüştü.2 
“Hwasong-15” tipi sistemin, ABD’nin tamamını vurma kapasitesine sahip, güçlü  ve 
ağır bir başlık taşıma yeteneğine sahip olduğu açıklandı… 

***  

Emperyalistlerin Soğuk Savaş döneminde ele geçirdikleri Türk siyasetçilere 
öğrettikleri  iğrenç yalanlarla, Türk halkını ait olduğu Doğu’dan koparmayı başardılar. 

Nihayet Rus uçağının düşürülmesi ile tamamen kopma noktasına gelen ilişkiler, devlet 
hafızası ve aklının devreye girmesi ile bugün kıskanılacak bir aşamaya geldi. 

Bu namussuz emperyalistler, bize yakın tarihimizi bile ters yüz ederek öğrettiler. 

Bu yüzden Rusya denilince, Çarlık Rusya’sı  aklımıza geliyor ve  çoğumuzun tüyleri 
dikiliyor! 

 ***  

Oysa Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’na, en büyük maddi ve 
manevi destek Ruslardan gelmişti. 

Bu yalın gerçeğe rağmen, emperyalizmin oluşturduğu “düşman” algısından 
kurtulabilmiş değiliz! 

Sırası geldi, zaman tünelinde kısa bir gezinti yapalım istiyorum: 

Yıl 1916, Ocak ayı. 

Birinci Dünya Savaşı başlayalı, bir buçuk yıl bile olmamıştı. 

İngiltere ile Fransa, Çarlık Rusyası’na bir öneri götürdüler: 

İstanbul ve Doğu Anadolu Ruslara bırakılacak, Ortadoğu toprakları ise İngiltere ile 
Fransa arasında paylaşılacaktı. 

                                                           
2 https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/balistik-fuze-denemesinde-kuzey-kore-lideri-kim-boyle-sevindi 



Anlaşma henüz imzalanmadan Çar II. Nikola harekete geçti. 

Çar’ın orduları; Erzurum, Bitlis, Muş, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan’ı işgal 
ettiler… 

 ***  

Harbiye Naziri (Genelkurmay Başkanı) Enver Paşa ile rekabet halinde bulunan Saray’ın 
damadı 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Paşa, resmi harekat planına aykırı olarak 
bir Ermeni Taburu’nun peşine takıldı. 

Paşa, 75 Km’lik bir yay çizmesi sonunda Allahuekber dağlarına saptı. 

23 bin3 askeri ile birlikte, orada soğuktan donarak şehit oldu. 

Çar’ın Ordusuna da ağır kayıplar verdiler… 

Hatta denir ki, bu olay Çarlık Ordusu’ndaki isyanı tetiklemiş ve 1917 Devrimi‘nin biraz 
daha önce başlamasına sebebiyet vermiştir. 

Bolşevik Devrimi‘ni başarıya ulaştıran Lenin, gizli tutulan Sykes-Picot anlaşmasını 
açıklamış ve 5 Aralık 1917’de Erzincan Bırakışması ile ordularını Anadolu’dan geriye 
çağırmıştır. 

Hatta, Rusların 1787 Berlin Anlaşması ile ele geçirdikleri; Kars, Ardahan ve Batum’u da 
gönüllü olarak sahiplerine bıraktılar. 

Bu kadarla kalmamış;  Kurtuluş Savaşı’mızı da var güçleri ile desteklediler… 

Daha ne yapacaklardı!?.. 

 ***  

Biz ise gerçekte Rusya’ya karşı kurulduğu tartışmasız olan NATO’ya girebilmek için 
atmadığımız takla, yemediğimiz halt  kalmadı. 

1950’de iktidara gelen Menderes Hükümeti, 20 Eylül 1951’de Kore’ye asker gönderdi ve 
721 şehit vererek ancak NATO’ya girebildik. 

                                                           
3 İttihat ve Terakki Partisi karşıtlarının, Enver Paşa üzerinden İttihatçıları yıpratmak amacıyla bu olayı istismar 
etmeleri; yalanlar ekleyerek, donarak şehit olan asker sayısını 90 bin olarak göstermeleri bugün bile devam 
etmektedir. Gerçekte donarak şehit olan asker sayısı 23 bin, hastalıktan ölenler ile kayıp ve kaçaklar 
eklendiğinde bu rakam 32 bini bulabilmektedir… 
 



“RUS-YA DO-MUZ AME-RİKA DOS-TU-MUZ” tekerlemesi o günlerden kalmadır.4 
O günden bu güne iki yakamız bir araya gelmedi… 

ABD’ye ve onun işgal gücü olarak kullandığı NATO’ya, 66 yıl sonra dirsek çevirmek de 
yine sağcı bir iktidara nasip oldu… 

Hayırlı olsun, ne diyelim!

                                                           
4 http://blog.milliyet.com.tr/bir-iki-ucler-yasasin-turkler—/Blog/?BlogNo=220035 



 

DERSİMLİ KEMAL Mİ KEMALİYELİ TUNCAY MI? 

Dünyanın her yerinde; son olarak da Suriye’de teröristleri destekleyen; IŞİD’i kuran, 
Afganistan’da El Kaide’yi yaratan ABD’nin Başkanı Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı 
General H.R. McMaster, Türkiye’yi dinci teröristlere (Müslüman Kardeşler’e) destek 
vermekle suçladı!.. 
Dinime söven bari Müslüman olsa… 
Washington’da “Policy Exchange” düşünce kuruluşunun toplantısında 
konuşan McMaster, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) için “haydut 
devlet” ifadelerini kullandı!.. 
Gören Allah için söylesin, haydutluğu hangi devlet yapıyor… 
*** 
Y-CHP Milletvekili Tuncay Özkan, haydut devleti dost ilan etti: 
AKP’nin iktidara geldiği ilk yıllarda; sahibi olduğu Kanaltürk’le neredeyse tek başına 
muhalefet görevini yürüten Özkan, birkaç arkadaşının desteği ile kurduğu “Biz Kaç 
Kişiyiz” platformu ile de milyonlarca taraftar edinip, parti kurmayı başaran enerjik bir 
adamdı… 
Kim ne derse desin göze batıyordu. 
Bir süre sonra ekonomik sıkıntı içerisine düşüp, Kanaltürk’ü FETÖ’cülere satmak 
zorunda kaldı. 
Muhalefetin sesi, Cemaat’in borazanına dönüştü!.. 
Düştüğü durum nedeniyle; kendisine acıyan da oldu, oh oldu diyen de… 
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. 
AKP-Cemaat iktidar ortaklığı, muhalifleri susturmaya başlamıştı. 
Tuncay Özkan’ı da tutuklayıp Silivri zindanına tıktılar. 
Pek çok kişi gibi, neden tutuklandığını hala anlamış değildi. 
İçeride iken DDT ile onu zehirlediler… 
Koğuş arkadaşı Barış Terkoğlu’na anlattığı bu sırrı, bir süre sonra Odatv’de yayınlandı.1 
Bu hikayeyi okumadan geçmeyin sakın. 

                                                           
1 http://odatv.com/tuncay-ozkanin-zehir-raporunda-neler-yaziyor-2005161200.html 



Sonra tahliye oldu; arkasından Y-CHP’nin İzmir’den Milletvekili seçildi, doğruyu 
söylemek gerekirse, TBMM’nde çoğu milletvekilinden daha etkiliydi… 
CIA, Tuncay’ı gerçekten de zehirledi mi?.. 
Bana göre zehirledi. 
Lakin zehir etkisini birkaç yıl sonra gösterdi. 
Hem de ne biçim! 
*** 
Emperyalizm karşıtı ve dolayısıyla ABD düşmanı olarak bilinen Tuncay Özkan: 
Birden bire “ABD, bizim düşmanımız değil. Biz ABD ile birlikte bir sürü paktta 
birlikteyiz. İyi ki de birlikteyiz” deyiverdi. 2 
Cezaevinde verilen zehir bu şekilde bir etki gösterebilir miydi? 
Gösterdi işte!.. 
Gerçekten ABD, “dost” da biz mi anlamıyoruz bunu, yoksa Tuncay mı düşman tarafına 
geçti! 
Özkan, daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’un liderliğinde yeni bir dünya 
kurulduğunu ve sürecin sonunda AKP iktidarının yıkılacağını savunuyordu.3  
CIA’nın FETÖ eliyle verdiği zehir, gerçekten de çok etkili çıktı… 
Tuncay, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a doğru gerçekleştirdiği “Adalet 
Yürüyüşü”nü de o sırada Edirne Cezaevi’nde ziyaret ettiği ABD’nin kara gücü olan 
PKK’nın Meclis’teki siyasi kanadı HDP’nin Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş’a armağan ederek: 
“Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli”dir 
demişti.4 
Bu zehrin terkibinde ne var çok merak ediyorum! 
*** 
Bir söylentiye göre; ABD, CHP tabanında iyice yıpranmış olan Dersimli Kemal’in yerine 
Tuncay Özkan’ı hazırlıyormuş. 
“Sadakat Sınavı”nı da yukarıdaki sözleri ile pekiyi derece ile vermiş! 
Olur mu olur… 
*** 
Tuncay Özkan’ın teslim olduğu ABD’nin Merkez İstihbarat Dairesi (CIA) 
Başkanı Michael Hayden: 
“Irak ve Suriye’nin üniter devlet kimlikleri geride kaldı. Ortaya farklı oluşumlar 
çıkacak, bunlardan biri de özerk Kürdistan olacak” dedi. 
Eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Başkanlığı da yapan Hayden: 
“Biz Amerikalılar olarak son savaştaki katkılarından dolayı Kürtlere minnettarlık 
duyuyoruz. Bu yüzden özerk bir Kürdistan olacağını Ankara’daki dostlarımızla oturup 
konuşmamız, anlatmamız lazım” dedi…5 
Tam da bu sırada; HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, bütçe görüşmeleri 
yapılırken söz alarak seçildiği bölgeye “Kürdistan” dedi… 
Sözlerini geri alıp düzeltmediği için Meclis’ten iki birleşim çıkartılmasına ise Y-
CHP karşı çıktı. 

                                                           
2 https://www.timeturk.com/chp-li-ozkan-demirtas-i-kucaklayarak-yola-devam-edecegiz/haber-805393 
3 https://www.youtube.com/watch?v=7YJuQdtLQWI 
4 https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/tuncay-ozkan-bu-yuruyus-selahattin-demirtas-in-cigligidir 
5 https://www.aydinlik.com.tr/cia-eski-baskani-hayden-kurdistan-in-kurulacagini-turkiye-ye-anlatmaliyiz- 



Selahattin Demirtaş’la kucaklaşmayı siyasetinin merkezine yerleştiren Tuncay Özkan, 
“Kürdistan” konusunda, dostu ABD’den farklı düşündüğünü sanmam!.. 
*** 
“Dostlar”ın siyaset sahnesinde paslaşmaları böyle… 
Dilerseniz biraz da sahaya bakalım: 
Rus Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre; Haseke’nin Cisr El Saddadi 
kentinin 20 km kuzeydoğusundaki kampta 400’ü IŞİD’ten gelen, 350’si El Nusra’dan 
kalan 750 militan, Suriye ordusu ile savaşmak üzere ABD tarafından eğitilmeye 
başlandı… 
Hedef, bu sayıyı 34 bine çıkarmakmış…6 
Conflid Armament Research (CAR) tarafından hazırlanan rapora göre; Avrupa’da üretilip 
ABD’ye satılan gelişmiş tanksavar silahların IŞİD’in elinde olduğu belirlendi. 
ABD’nin PKK/PYD’ye 4 bine yakın TIR silah gönderdiğini kanıksamıştık. 
Şimdi de Avrupa IŞİD’i silahlandırmaya başladı… 
*** 
Bu arada ABD Savunma Bakanı James Mattis: 
“IŞİD’in bittiğini söyleyenlere inanmayın. Onlarla mücadeleye devam ediyoruz”7 diyerek 
ABD’nin Suriye’de kalacağını ima etti… 
Yerseniz tabii… 
*** 
Kılıçdaroğlu da boş durmuyor tabii. 
O da İngiltere seyahati sırasında “Chatham House” ve Democratic Progress İnstitue 
(DPI) gibi PKK’ya yakınlığı ile bilinen kuruluşları ziyaret etti. 
DPI’nin başkanlığını yapan Kerim Yıldız, uluslararası müdahale ile Kürdistan’ın 
kurulması gerektiğini savunuyor. 
Dersimli Kemal, PKK’ya destek veren İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile de görüştü… 
Görevini yapıyor!.. 
*** 
ABD, tercihini acaba kimden yana kullanacak. 
Y-CHP’nin başına Dersimli Kemal’i mi yoksa Kemaliyeli Tuncay’ı mı getirecekler!? 
Bekleyip göreceğiz elbette…

                                                           
6 http://tr.vnews.agency/news/world/8756-rusyann-yeni-iddias-abd-yeni-ordu-kuruyor.html 
7 https://tr.sputniknews.com/abd/201712161031428114-mattis-isid-bitmedi/ 



 

KUDÜS’ÜN BAŞKENT İLAN EDİLMESİ EMPERYALİZMİN 
YENİLGİSİNİ GİZLEMEYE YETMEZ!.. 

Ülkelerin başka bir ülkelerdeki en üst düzey temsilcisi olan büyükelçiler, devlet 
başkanlarını temsil ettikleri için başkentlerde ikamet ederler. 

İlgili ülkenin toprağı sayılan büyükelçilik binaları da doğal 
olarak başkentlerde bulunur. 

İsrail’in 1980 yılında Batı Şeria’yı işgalinden sonra, Kudüs’ü başkent ilan etmesini ve 
bütün resmi binalarını buraya taşımasını hiçbir ülke tanımamıştı. 

37 yıl sonra –üstelik İsrail bu konuyu buzdolabına atmışken- ne oldu da ABD, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma sonucunu doğuran; ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıma kararını aldı? 

Trump, Pentagon’un bu yöndeki kararını televizyonların önünde neden 
dünyaya meydan okuma şovuna dönüştürdü? 

*** 

Bu soruların yanıtını ABD’nin yakın geçmişte ve üst üste aldığı yenilgilerde aramak 
zorundayız: 

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Suriye’nin IŞİD teröristlerinden 
tümüyle kurtarıldığını duyurdu. 



Bu açıklamadan hemen sonra Putin, “Operasyonların zaferle, teröristlerin tamamen yok 
edilmesiyle tamamlandığını tekrarlamak istiyorum” dedi.1 
Birkaç gün sonra da Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak-Suriye sınırında tam kontrolü 
sağladıklarını belirterek, “IŞİD karşıtı savaşın sona erdiğini” açıkladı.2 
IŞİD tiyatrosu bitirildi… 

*** 

Sıra geldi Suriye Demokratik Güçleri’ne( SDG)!.. 

Bölge ülkelerinin işbirliği ile pek yakında onun da işi bitirilecektir. 

ABD maşası SDG’nin eski Sözcüsü Talal Silo’nun Türkiye’ye sığınıp itiraflarda 
bulunması ile tahmin edilen gerçekler somut kanıtlara bağlandı: 

Silo’nun gözleme dayalı anlatımlarına göre: 

PKK/PYD’nin Suriye’deki faaliyetlerini Kandil’de yerleşik “Başkanlık 
Konseyi” yönetiyor. 

Konsey Üyesi Sabrı Ok, Suriye’nin genelinden sorumluymuş. 

Askeri Saha Sorumlusu ise Nurettin Sofi’ymiş. 

Sofi, Ok’a; YPG ile YPJ de Sofi’ye bağlıymış. 

SDG’nin Genel Komutanı ise Şahin Cilo’ymuş. 

Cilo, Kandil (Başkanlık Konseyi) adına tüm talimatları Sofi’den alıyormuş… 

SDG adı, sadece etiket olarak kullanılıyormuş. 

Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını Cilo üzerinden yürütüyorlar. 

Demek ki SDG; PKK/PYD’ye giydirilmiş bir maskedir ve gerçekte ABD’nin kara gücü 
olarak kuruldu. 

*** 

IŞİD’ın de ABD’nin kontrolünde bir terör örgütü olduğu sahadaki olaylarla ortaya 
çıkmıştı. 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201712061031291488 
2 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/irak-isidi-tamamen-bitirdik-179122h.htm 



Pentagon Sözcüsü Eric Pahon: 

”Ortaklarımızla her zaman tam mutabık olmayabiliriz ama onların kendi sorunlarına 
çözüm bulmalarına saygı duyarız”3 diyerek, PKK/PYD ile IŞİD’in anlaşmalarını 
onayladı. 
PKK/PYD ile IŞİD kardeş örgütlerdi!.. 

IŞİD’in PKK/PYD’ye alan açmak için kurulduğu ve asıl amacın Akdeniz’e uzanan bir 
Kürt koridorunu kontrol etmek, yani “İkinci İsrail”i kurmak olduğu hususunda farklı 
düşünen kalmadı gibi… 

Küresel güçler oyunlarını açık oynuyorlar… 

*** 

ABD’nin ülkeleri parçalamak ve sömürmek için; yöntem olarak terörü benimsemesi, 
doğal olarak terör örgütleri ile işbirliği içerisinde olmayı da zorunlu kılıyor. 

Bu nedenle de gizli ilişkiler uzun süre sürdürülemiyor!.. 

ABD her ne kadar terör örgütü listeleri oluşturup dünyaya yayınlasa da, listenin 
en başına kendi adının yazılmasında bir yanlışlık kalmadı artık. 

Objektif ölçütlere göre hazırlanacak böyle bir listede; ikinci sıraya terör örgütleri PKK 
ile FETÖ’ye kol kanat geren Avrupa Parlamentosu’nu (AB) yazmak gerekir. 

Nitekim: 

AB’nin Başkenti Brüksel’de Ortadoğu’daki yeni gelişmelerin masaya yatırıldığı 
görüşmede; YPG’li bir kadınla “Skype” üzerinden canlı bağlantı kurulması, bu iğrenç 
ilişkilerin gizlenemez son kanıtını oluşturdu… 4 
*** 

Kim ne derse desin, ABD ve AB’nin Ortadoğu politikaları çökmüştür. 

Emperyalizm, karşıtlarının zihinlerindeki gibi sahada da yenildi. 

“Süper güç” imajı, süper yenilgiye doğru evrildi… 

ABD’nin tek kutuplu dünyası, bir daha toparlanamayacak şekilde yaralar aldı. 

                                                           
3 https://www.aydinlik.com.tr/pentagon-pkk/pyd-ile-isid-in-anlasmasina-saygi-duyuyoruz-dunya-kasim-2017-2 
4 http://www.dailymotion.com/video/x6ba9vv 



İşte bu ağır yenilgiyi gizlemek için, dünyanın dikkatini başka konulara çevirmeye 
çalışıyorlar. 

Bu amaçla üç din için kutsal5  mekan sayılan Kudüs’ü, İsrail’in başkent ilan ettiler!.. 
Dinler savaşı çıkartmak veya yeniden “Haçlı Seferleri” başlatmak bayıldıkları iştir. 

Arap NATO’su ve AB-NATO’sunu kurma çalışmaları ile emperyalizmin yenilgisi zafere 
dönüştürülemez artık!.. 

Yeter ki, bölge ülkeleri yeniden birbirlerine düşmesin… 

Trump’ın kararını din temelinde tartışmak, emperyalizmin 
yenilgisini örtme çabalarına hizmet eder. 

Bu son derece açık ve görülür bir tespittir. 

Bilerek ya da bilmeyerek ne fark eder ki… 

*** 

Batı’nın bir diğer korkusu da ekonomiktir. 

Bu korkuyu New York Times 2017 yılının Mayıs ayında şu şekilde dile getirdi: 

“Çin’in 60 ülkeyi kapsayan 1,3 trilyon dolarlık projesinin tarihte bir örneği yoktur. Şi 
Jinping, Çin’in zenginliği ve endüstriyel yeteneğini yeni tip bir küreselleşme ile 
buluşturuyor. Bu ise Batı’nın eskiyen küreselleşme düzenini silip süpürecek. Yeni 
ekonomik düzen, ülkeleri ve büyük şirketleri kuvvetli bir şekilde Çin’in yörüngesine 
sokacak”… 6  
Nihai zafer ezilen ulusların olacak!..

                                                           
5 https://www.aydinlik.com.tr/kudus-nedir-mehmet-yuva-kose-yazilari-aralik-2017 
6 https://www.aydinlik.com.tr/kuresel-rekabette-cin-ve-abd-soner-polat-kose-yazilari-aralik-2017 



 

“NATO” VE “MAN” KAFALILAR!.. 

65 yıldır demokrasiye geçmemizi ve kalkınmamızı engelleyerek; yarı sömürge bir ülke 
haline gelmemize neden olan ve iktidarlarımızı belirleyen NATO‘ya girebilmek için 
Kore’de 721 şehit verdik. 

Bu avanaklığımızla yıllarca övünmüş necip bir Milletiz biz. 

Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’ye, yardım adı altında süt tozu getirdiler, bu ne 
iştir bile diyemedik! 

Yüzde 80’i çitçi olan Türk köylüsünü “fenni tarım” ve hayvancılık yapabilmesi için açılan 
köy enstitülerinin kapatılmasını istediler yine uyanamadık. 

Onları da kapattık… 

Bugünlerde, kararların “oybirliği” ile alındığını sandığımız NATO’dan çıkmak yerine, 
içinde kalıp işimize gelmeyen konularda karar alınmamasını sağlayabiliriz diyerek, 
NATO’yu savunmaya devam eden NATO kafalıları misafir ediyoruz evlerimize… 

Hangi kanalı açarsanız onlar var! 

“Libya’nın Libyalılara ait olduğunun tespit ve tescili için” NATO’nun oraya girmesine 
“evet” demeseydik, acaba Libya tek parça olarak kalacak mıydı? 

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Türkiye’ye konulan ambargoyu delerek, bize uçak 
yakıtı veren Kaddafi’nin hunharca katledilmesine katılmasaydık daha iyi değil miydi? 



NATO’dan çıkmamızın “olumsuz” sonuçlarından biri olarak Kıbrıs meselesinde 
muhatabımızın AB, yani NATO’nun olacak olması gösteriliyor. 

Sanki şimdiki muhatabımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya Yunanistan’mış gibi… 

NATO’dan çıkarsak, Ege Denizi’nde komşumuz NATO olacakmış, olsun ne fark eder ki? 

NATO üyesiyken; 152 ada, adacık ve kayalığımız AB üyesi Yunanistan tarafından işgal 
edilmedi mi? 

Yunanistan’a, Lozan Antlaşmasını ihlal etme diyen AB üyesi mi vardı? 

Varşova Paktı’nın dağıtılmasından sonra, NATO kuruluş amacını resmen 
genişleterek; emperyalizmin işgal ordusu olarak görev yapıyor. 

Emperyalizmin tahlilini yapamadıktan sonra, dünyada ve çevremizde olup bitenleri asla 
doğru analiz edemeyiz, oradan oraya savrulup dururuz… 

*** 

ABD, Reza Zarrab’ı (Rıza Sarraf) yargılamayı bıraktı, sanık sandalyesinde Halk 
Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı oturttu. 

Reza muteber tanıktır artık… 

Mahkeme, Zarrab’ı Türkiye’de 4 bakana rüşvet verdiği için yargılamıyor, yargılayamaz 
da zaten. 

Sanık sandalyesine Birleşmiş Milletler’in değil, ABD’nin İran’a koyduğu ambargoyu 
deldiği için, aslında Türkiye oturtulmuştur. 

ABD’nin kara gücü PKK/PYD, Hendek Savaşları’nda ağır darbe aldı. 

Fırat ve Dicle Operasyonları ile ABD’nin Akdeniz’e koridor açma hayali de suya düştü. 

ABD ile Türkiye arasındaki savaş her cephede devam ediyor… 

New York Eyalet Güney Mahkemesi’nde oynanan tiyatro, bu savaşın bir başka 
cephesidir. 

Görüldüğü gibi baş sanık Reza, Türkiye aleyhine tanıklık yapmakla, sanık olmaktan 
kurtulmuştur! 

Sicili yolsuzluk ve hırsızlıkla bozuk olan AKP hükümetini, bu dava ile zor duruma 
düşürmek mümkündür. 



Beklenti: Halk Bankası’na ağır para cezalarının verileceği yönündedir. 

Kuşkusuz bu para cezalarını 80 milyon Türk halkı ödeyecek. 

Bu davaya bağlı olarak Türkiye’ye çeşitli ambargoların uygulanması da mümkündür. 

Onların faturasını da biz ödeyeceğiz. 

Ödeyecek gücümüz kaldı mı acaba? 

*** 

İşte “kaos” bu soruya cevap arayarak başlatılacak! 

Tam da bu noktada, bir alyans yüzükten başka malvarlığı olmadığını beyan ederek 
siyasete başlayan Reis’in, yakın çevresinde milyon dolarlarla yapılan havaleler 
gösterilmeye başlandı. 

AKP hükümetlerinin yanlış politikaları yüzünden Suriyelilere 30 milyar dolar harcadık 
ya, bu paralar da bizden çıktı… 

Kılıçdaroğlu, Man Adasında kurulan 1 Sterlin sermayeli şirkete yapılan havalelerle, 
Suriyelilere yapılan yardımlar arasında imalı bir ilişki kurmayı ihmal etmedi! 

17/25 Aralık Yolsuzluk Soruşturmaları sırasında tam olarak “sıfırlanamayan 
paralar”ın küsuratının 30 milyon Dolar olduğu ses ve görüntü kayıtları ile Türk halkının 
hafızalarındadır… 

“Montaj” savunmasına inanıldığını hiç sanmıyorum. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın oylarını artırması bu inanç yüzünden 
olamaz! 

ABD’nin FETÖ üzerinden Türkiye’nin iç siyasetine müdahalesine tepki olarak Türk 
halkının yarısından az fazlası Erdoğan’a oy verdi. 

Rüşvet alan eski bakanların yurt dışına çıkmasına izin vermemek aslında bir itiraftır! 

AKP’ye yakın olanların “yargılanmadan muaf” tutulmalarını, soruşturmayı yürüten 
savcıların FETÖ üyesi olmasına bağlamak yeterli değildir. 

Rüşvet, yolsuzluk ve kokuşmuşluk AKP’nin her tarafından akmaktadır… 

“Kaos”un asgari şartları hazırdır… 



*** 

“Kaos”un olmazsa olmazı terördür: 

ABD’nin terör örgütü PKK/PYD’ye verdiği silahlar 4000 TIR‘a yaklaştı. 

Suriye’nin kuzeyinde 13 ABD üssü var ve silahlar, Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere 
buralarda saklanıyor. 

IŞİD’e karşı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah yardımı yapıyoruz yalanı erken 
patladı. 

IŞİD ile kardeş örgütü SDG arasındaki anlaşmanın yazılı metni bile ortalığa saçıldı. 

Anlaşmaya göre; 28 Kasım-28 Aralık tarihleri arasında IŞİD militanları SDG bölgesinde 
serbestçe hareket edebilecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. 

Anlaşma iki tarafın isteği ile 6 ay daha uzatılabilecekmiş… 

Bütün bunlar ABD’nin marifetidir!.. 

*** 

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchave, 
FETÖ’yü de terör örgütü olarak görmediklerini söyledi. 

PYD’nin IŞİD ile savaşmadığı, her iki örgütü de ABD’nin kurup bölgeyi istikrarsızlığa 
sürüklediği açıktır. 

PKK/PYD’nin çatı örgütü SDG’nin Sözcüsü Talal Silo, ABD yönetiminin PKK’ya silah 
vermek için SDG’yi kurduğunu daha yeni açıkladı. 

ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği ağır silahların ne zaman patlatılacağı da bellidir artık. 

Ekonomik nedenlerle iyice bıkan Türk halkı, sıradaki mali yükümlülüklerle iyice 
bunalacaktır. 

Halkın yoksul kesiminin hükümete karşı olan cepheyi dinlemesi başarabilinirse, masum 
gösterilerle hükümetin ekonomik politikalarını protesto eylemlerine öncelik verebilirler. 

Silahların patlatılması için harika zemin budur işte… 



Darbe1  ile hükümeti devirmeyi mezhep savaşı çıkarmayı başaramayan küresel güçler, 
son çare olarak Kürtleri bir kez daha kullanmayı deneyebilirler! 
Bu da çıkartılması planlanan kaosun son ayağıdır… 

*** 

Bu kadar hassas ve önemli bir dönemden geçerken; sanki Türkiye’de yapılması gereken 
yargılamalar Amerika’da yapılıyormuş gibi ortalığı ayağa kaldırmak, ABD politikalarına 
destek verici açıklamalar yapmak, ancak iğrenç ve hain bir işbirliği olarak 
tanımlanabilir… 

Beşinci Kol faaliyetidir… 

Buna karşılık bazı ilk de yaşanmıyor değil: 

CIA’nın eski başkan yardımcısı Türkiye ve Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller 
hakkında; “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını 
engellemeye teşebbüs etme, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri 
casusluk amacıyla temin etme, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” 
suçlamalarından yakalama kararı çıkartıldı. 

Az iş değildir!.. 

PKK/PYD’ye ABD’nin verdiği ağır silahların toplanmasını isteyen Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın: 

“Ulusal güvenliğimize kimin ve neyin tehdit oluşturduğuna Türkiye karar verir” diyerek 
ABD’yi “ulusal tehdit” olarak gösterdi… 

Bu da bir ilktir… 

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin NATO’ya girdiğimizden bu yana, AB ve ABD’ye 
karşı böyle bir üslup kullandığına hiç kimse tanık olmadı. 

Bütün bu yaşananlar, Türkiye’ye karşı çok cepheli bir savaşın yürütüldüğünü 
göstermeye yetiyor da artıyor bile. 

Böyle bir durumda; düşman tarafa hizmet edecek eylem ve söylemleri yapanlar, Türk 
halkının desteğini alabilir mi? 

Hiç sanmıyorum! 

                                                           
1 American Enterprise Institute‘ta (AEI) eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin imzasıyla yayımlanan makalede, 
Türkiye’de darbe olması durumunda ABD’nin darbe yönetimiyle çalışmaya devam edeceği anlatıldı. 
http://odatv.com/erdogan-darbeyle-devrilirse-abdnin-ne-yapacagini-acikladi-2203161200.html 



Türk halkının desteği alınmadan hükümet olacak partiler, zaten halkın iktidarını 
kuramazlar! 

Sadece diyet borçlarını ödemek için başta tutulurlar, o kadar…



 

YORUM ZOR!.. 

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Türkiye’nin Afrin’e operasyon 
düzenlemesi durumunda ABD’nin YPG militanlarını koruyup korumayacağına yönelik 
soruya: 
YPG’nin öncülüğünü yaptığı Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) kastederek, “Burada 
da ortağımız DSG’dir. Bu da o şemsiyenin altına giren; Kürtler, Yezidiler, Araplar, 
Hristiyanlar dahil herkes gibidir” dedi… 1 
Öte yandan ABD, Rakka’dan 3500 sivilin ayrıldığını, bunların yüzlercesinin IŞİD militanı 
olduğunu doğruladı. 
Bu arada Dillon, “Binlerce IŞİD şüphelisi ve ailelerinin, DSG’nin ayarladığı konvoylarla 
Rakka’dan çıkmasına izin verildiğini” açıkladı. 
Demek ki, YPG gibi IŞİD de ABD’nin kontrolü ve koruması altındadır… 
Bu açıklama ile İngiliz yayın kuruluşu BBC‘nin daha önce açıkladığı IŞİD militanlarının 
tahliyesi için YPG ile yapılan gizli anlaşma doğrulamış oldu. 
BBC, 250 IŞİD militanı ve ailelerinin, ABD öncülüğündeki koalisyon ile Demokratik 
Suriye Güçleri’nin (SDG) ortak operasyonuyla Rakka’dan güvenli bir şekilde tahliye 
edildiğini ortaya koymuştu… 2 
*** 
Bu gelişmeler karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’yi hedef alarak: 
“Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Büyük hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve bu 
coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız” dedi…3 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201711151031000554-koalisyon-ypgyi-koruyacak-mi/ 
2 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201711141030988896-isid-militan-tahliye-ypg-gizli-anlasma/ 
3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711261031150768-soylu-batili-gucler-tarihin-tokadini-yiyecek/ 



ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “YPG’ye silah verilmeyeceğine” söz 
vermesinin ardından Başbakan Yıldırım ABD’ye seslenerek: 
“Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, 
müttefiklerine geri dönmeleri” dedi… 
Bu kadar ezilmeye ne gerek vardı? 
Başbakan Yıldırım ayrıca, İngiltere ziyaretinde, ikili ilişkiler ile Suriye ve Irak başta 
olmak üzere bölgesel konuları ele alacaklarını bildirdi. 
Erdoğan ile Trump da 24 Kasım’da bir telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri ve 
bölgedeki işbirliğini konuşmuşlardı. 
Erdoğan Trump’a, Soçi’de yapılan üçlü zirveyle ilgili bilgi verdiğini söyledi… 
Haklı olarak insanın aklına; biraz yüz bulsalar yönlerini tekrar ABD’ye doğru mu 
dönecekler sorusu geliyor! 
Yoksa diplomasi böyle konuşmayı mı gerektiriyor! 
Erdoğan “monşerler”den epey şey öğrendi diyebilir miyiz acaba? 
*** 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ev sahipliğinde Türk ve İranlı mevkidaşları 
Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani’nin katılımıyla Suriye gündemiyle 
gerçekleştirilen üçlü liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada: 
Suriye’deki durumun yeni bir evreye geçtiği ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi‘nin 
toplanacağı duyuruldu. 
Putin, kongrede yeni anayasa ve seçimlerin masaya yatırılacağını açıklarken, yaptıkları 
görüşmede ülkedeki dış ve iç muhalefetinin kongreye davet 
edilmesi konusunda anlaşma sağladıklarını kaydetti. 
Ruhani de, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nde bütün partilerin birleşeceğini ve 
Suriye’nin geleceğinde güvenli bir seçimin olmasını dilediğini söyledi. 
Erdoğan ise mutabık kalınan kongre ile ilgili olarak: 
“Bu çabanın başarısı başta rejim ve muhalefet olmak üzere tarafların tutumuna 
bağlıdır” ifadesini kullandıktan sonra, kongrede yer bulup bulmayacağı henüz belli 
olmayan PYD ile ilgili olarak da: 
“Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile ülkemizin milli güvenliğine kasteden 
terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer 
almaya devam edecektir” dedi. 4  
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: 
“Kürtlerin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımı Rusya, Türkiye ve İran liderleri 
arasında görüşüldü, katılım kapsayıcı olmalı” açıklaması ile PYD’nin kongreye 
katılabileceği işaretini verdi… 5 
Rusya, bu şekilde PYD’yi ABD’nin elinden almayı düşünüyor herhalde! 
İran da Rusya gibi PYD’nin kongreye katılmasından yana. 
Bakalım gelişmeler nasıl olacak… 
Cenevre’de ABD’nin karşısında Rusya, İran ve Türkiye’nin birlikte hareket edeceği 
kesinleşti. 
Erdoğan’ın Esat karşıtlığı söylem olarak sürüyor ama fiili olarak durum değişti, 
Türkiye’nin dış politikada ayakları yere basıyor denebilir. 
Her ne olursa olsun, terörü silah olarak kullanan ABD’nin Ortadoğu’dan kovulması ile 
bölge halkları ancak rahat bir nefes alabilecek…
                                                           
4 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201711231031123769 
5 https://tr.sputniknews.com/rusya/201711221031109908-peskov-kurtler-suriye-ulusal-diyalog-kongresi/ 
 



 

CASUS BELLİ-DÜŞMAN BELLİ!.. 

15 Temmuz’daki Amerikan Darbe Girişimi’ne bir buçuk seneden fazla bir süre “tiyatro” 
demeye devam ederseniz, 
FETÖ yargılamalarında sürekli “mağdur” ararsanız, 
PKK’lı belediye başkanlarının tutuklanması karşısında “seçimle gelen seçimle gitmeli” 
diyerek muhalefet ederseniz, 
ABD’nin kara gücü PKK/PYD terör örgütünün silahlı kanadını “YPG terör örgütü değil, 
vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” diyerek savunursanız, 
Fırat Kalkanı ve Dicle Kalkanı harekâtlarına “Ne işimiz var Ortadoğu bataklığında” 
diyerek karşı koyarsanız, 
Tunceli İl Başkanı’nıza İngiliz uşağı Seyit Rıza’nın ölüm yıldönümünde anma 
töreni düzenletip, Gençlik Kolları Genel Sekreterini “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye avazı 
çıktığı kadar bağırtırsanız, 
Dersim İsyanı’nı bastıran güvenlik güçlerini yöneten Atatürk ve İnönü’yü “katliam 
yapmakla” suçlarsanız, 
Kuvayı Milliyecilerin partisini, CIA’nın yan kuruluşu Stratfor’un 705 numaralı haber 
kaynağının emrine verip, CHP adına eşkıyanın torunlarından özür diletirseniz, 
“Adalet yürüyüşü”nde PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP milletvekilleri ile kol kola yürür, 
ortak miting düzenlerseniz, 
HDP’nin barajı aşıp Meclise girmesi için elinizden geleni yaparsanız, 
AKP ile koalisyon ortağı olmak için bir ay önüne yatarak, yeniden iktidara 
gelmesinin yolunu kendi zaaflarınızla açarsanız, 
Emperyalizmi ilk defa yenenlerin partisi CHP’yi, dönüştürüp ABD ve AB’nin sesi haline 
getirirseniz, 
Her fırsatta NATO’ya bağlılığınızı öne çıkartırsanız, kusura bakmayın ama size kimse 
inanmaz… 
Örneğin; siz benim gözümde Cumhuriyet Halk Partisi’nde çaycı bile olamazsınız… 
Geçmişiniz karanlıktır; 1968 kuşağının devrimcileri arasında bir tek arkadaşınıza 
rastlayamadık… 
Bir kaset komplosu sonunda CHP’nin genel başkanlığına gelmeyi içinize sindirdiniz; 
böyle bir teklifi kabul edecek kadar; ilkesiz, inançsız, işbirlikçi ve fırsatçı birisiniz… 



CHP’lileri bugüne kadar aldatmayı da ne yazık ki başardınız!.. 
NATO’nun Norveç’teki tatbikatında; Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ile ebedi 
Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman olarak 
nitelendirilip, hedef tahtasına oturtulması üzerine dediğiniz: “Kimse Türkiye’nin 
yöneticilerine hakaret edemez. NATO’daki skandal bir özürle geçiştirilemez. Tarihimiz 
ve bugünümüze hakareti kabul edemeyiz” sözlerinizi bu yüzden kimse ciddiye almıyor… 
En doğru sözleri bile söyleseniz daima samimiyetiniz sorgulanıyor ve sorgulanacaktır 
da… 
*** 
Rıza Sarraf olayı bahane edilerek, Recep Tayyip Erdoğan üzerinden 
Türkiye’nin teslim alınmak istendiği son derece açıktır. 
Sarraf, İran’a uygulanan ambargoyu delmekle ve kara para aklamakla suçlanan bir İran 
vatandaşıdır. 
Her ne kadar ambargoyu koyan Birleşmiş Miletler (BM) ise de, adil olmayan bu kararın 
arkasında ABD’nin olduğu tartışmasızdır.1  
İran’a uranyumu zenginleştirdiği için ambargo uyguladılar!.. 
Bunun anlamı; kısa süre içinde İran’ın nükleer silah yapabilecek kapasiteye 
ulaşacağıdır. 
2000 km menzilli Şahap-3 füzelerine karşı İsrail’in savunması yetersiz kalmıştır.2  
Bir de bu füzelere nükleer başlık takıldığını düşünün; Ortadoğu’da dengelerin altüst 
olacağı açıktır. 
37 yıldır İran’a uygulanan ambargoların arkasında yatan asıl neden budur… 
İran’ın silah sanayine ağır bir darbe vurulmadıkça ABD’nin Ortadoğu’da “İkinci İsrail”i 
kurma planı hayata geçirilemez… 
*** 
Rıza Sarraf ile ortağı Babek Zencai İran’ın doğalgaz satışlarında ambargoyu delecek bir 
yol izlediler. 
Akıl hocaları ve ortakları kimlerdi bilemem. 
Türkiye’den İran’a altın ihraç ettiler, altının karşılığında doğalgaz ithal ettiler. 
İşlem hacmi 25 milyar dolar olan bu alış-verişte ABD’nin yeşil dolarları kullanılmadı 
tabii. 
İthalat-ihracat işlerinde aracı banka olarak Halk Bankası’nı kullandılar. 
Anlaşılıyor ki, Türk hükümeti Rıza Sarraf’a bayağı göz yummuş. 
BM’in ambargosu deliniyorsa ortada bir hukuksuzluk da vardır elbette. 
Bu hukuksuzluk karşısında ses çıkarmayanlara da “sus payı” vermek işin doğası 
gereğidir. 
Az gelişmiş ülkelerde “illegal” işler böyle yürütülüyor. 
Gelişmiş ülkelerde sus payı genellikle devlete kalır. 
Bu olayda ne kadar devlete kalmıştır, ne kadar siyasiler ve bürokratlar arasında 
paylaşılmıştır bunu bir Allah bir de Sarraf bilir… 
*** 
BM’in İran’a koyduğu ambargonun delinmesine benim şahsen bir itirazım yok! 
İtiraz ettiğim; devlete kalması gereken paranın, rüşvet olarak şahıslar arasında 
bölüşülmesidir. 

                                                           
1 https://www.timeturk.com/iran-a-uygulanan-ambargonun-tarihcesi/haber-28499 
2 http://www.ydh.com.tr/HD1627_israil-sahab-3e-karsi-savunmamiz-yok.html 



Bir gün AKP iktidardan düşer de yerine gelecek olan parti, bağımsız ve tarafsız yargıya 
ülkeyi kavuşturursa ve de işlenen suçlar zamanaşımına uğramazsa, rüşvet alanlardan 
hesap sorulur elbette. 
Koalisyon ortağı olmak için can atan ve “intikamcı olmayacağız, devri sabık 
yaratmayacağız, geçmişe sünger çekeceğiz” taahhütleri vererek AKP’nin önüne 
yatanların bu işi yapamayacağını da sırası gelmişken belirtelim. 
16 Kasım günü, CHP Tunceli İl Başkanlığı’nı Seyit Rıza heykeli önünde anma 
açıklaması yaptıran Dersimli Kemal gibi omurgasız birinin; muhalefetin başında 
bulunması, AKP iktidarının sürekli olmasının garantisidir!.. 
Dersim İsyanı’nı bastıran Türkiye Cumhuriyeti’ni, “cinnet geçirmekle” suçlayanları hoş 
gören bir hain, ne yazık ki, hala Cumhuriyetin kurucusunun koltuğunda oturmaktadır. 
Bu da işin acıklı bir diğer yanıdır… 
*** 
İran’a ambargo konulması son derece yanlış bir işti. 
İsrail’in elinde nükleer silah varken, İran’da da olmasının ne gibi bir sakıncası vardı? 
Nükleer silahlar yasaklanacaksa, bu yasağın bütün ülkeler için geçerli olması gerekmez 
mi? 
*** 
Rıza’nın iş ortağı Babek Zencai, İran’da yargılanıp idam cezasına mahkûm edildi. 
Zencai, İran Petrol Bakanlığı’na ait 2.8 milyar dolarlık petrol 
parasını çalmakla suçlandı. 3  
İran’da “Fesat fil arz” yani yeryüzünde yolsuzluğu yaymanın cezası idamdır… 
Bu davanın ayrıntılarını merak edenler4  numaralı dipnota bakabilirler. 
Zencai’nin idam cezasına çarptırılması üzerine korkan Sarraf, Türkiye’den beklediği 
korunmayı sağlayamadığı için emperyalistlerin eline düştü. 
Sarraf, Türkiye’de pek çok cinayet işlediği iddia edilen İran’ın gizli servisi MOİS’ten de 
korkuyordu elbette. 
Bu noktada işin içerisine FETÖ girdi: 
Sarraf’ı, amirleri konumundaki FBI elemanları ile tanıştırdılar. 
Bilmediğimiz bazı güvenceler karşılığında ikna edilen Sarraf ABD’ye kolayca teslim oldu. 
Şimdi Türkiye aleyhine kullanılacağından şüphe edilmiyor. 
Basına sızdırılan tehdit gibi bilgilere göre, ek iddianame ile Recep Tayyip Erdoğan veya 
aile üyelerinden bir kısmı bu davaya dâhil edilecekmiş. 
Sarraf’ın Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu TOGEM-DER adlı derneğe yaptığı 7 
milyon dolardan fazla bağışı “Türkiye’deki yetkililer arasındaki ilişkinin delili” 
olarak kullanılacakmış. 
Savcı Bharara’nın dosyasına üç eski bakanımızın adı girmiş durumdadır. 
İddianamede Zafer Çağlayan’nın adı 24 kez geçiyor. 
Daha başka neler var bilemiyoruz tabii… 
*** 
Bir an için şöyle düşünelim: 
Reis veya aile üyelerinden bir kısmı, Amerika’nın New York Güney Eyalet 
Mahkemesinde: BM ambargosunu delmek, Amerika ve müttefiklerini milyarlarca dolar 
zarara uğratmak, kara para aklamak suçlarından mahkûm edilme tehdidi altında 
yargılanıp mahkum olursa neler yaşarız?… 
Türkiye’de iç karışıklık çıkartmak için alt yapıyı hazırlıyorlar: 
                                                           
3 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/511094 
4 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/o-isimler-zarrab-dosyasinda-2-1246507/ 



FETÖ’nün uykudaki hücreleri pusuda bekliyor, ABD’nin PKK’ya verdiği silahlar 3500 
TIR’ı geçti… 
Ana muhalefet, Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için şeytanla bile işbirliği yapacak 
kadar körleşti, burnunun ucunu bile görmüyor! 
Bu muhalefetle; Anayasal güvenceye kavuşmuş “tek adam rejimi”ni değiştirmek 
imkânsız görünüyor. 
Seçimlerde yapılan hileleri yargı kararı ile iptal ettirmekten bile umudumuz 
kesilmiştir… 
Y-CHP’nin referandumu “gayrimeşru” ilan edildikten sonra, gereken eylemleri 
yapmaması, “kaos” ortamını geliştirmek için bilinçli bir tercih olabilir mi sorusu 
sorulmaya başlandı! 
İç karışıklığın başladığı bir Türkiye’nin başında kim olmak ister ki? 
Erdoğan, kırk katır mı kırk satır mı ikilemine mecbur bırakılabilir!.. 
*** 
Bu noktada Türkiye’den istenecek tavizleri de bilmek gerekir ki, bunlar zaten basına 
sızdırılmıştır. 
Belli başlıları: 
–FETÖ ile mücadelenin bu noktada bırakılması, 
–PKK ile başlatılan “açılım”a kaldığı yerden devam etmesi, 
-Rusya’dan S-400 füze alımının durdurulması, 
–Türk Akımı Projesi’nin askıya alınması, 
-Türkiye’nin NATO’ya bağlı ve Batı ile imzaladığı anlaşmalara sadık kalması, 
–OHAL ile işten atılanların görevine iadesi, 
-Papaz Brunson ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un 
serbest bırakılması gibi taleplerdir… 
*** 
Bu teklifin adı: Ortadoğu’da sahadaki üstünlüğünü kaybeden5 ABD’ye 
Türkiye’nin savaşmadan teslim olmasıdır. 
Erdoğan’ın vereceği ödünler Türkiye’nin vereceği ödünler olacaktır. 
Böyle bir şeye razı olanlar haindir!.. 
ABD ile Türkiye arasındaki durum bu kadar ciddi iken, Sarraf davasını “şahsi 
mesele”ymiş gibi gösteren gevezelere ne demeli bilmiyorum!? 
*** 
Bu noktada Bin Yılın Meydan Okuması’nı da anımsatmak isterim. 
ABD’yi ziyaret etmeyen ilk ve tek Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçen 
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 1998 yılında ABD’nin bölge ülkeleri için 
tehdit oluşturduğunu açıkça söylemişti. 
Kıvrıkoğlu, “28 Şubat’ı bin yıl sürdürmeye kararlıyız” diyen bir komutandı ve bu 
mesajı ABD’ye karşıydı. 
Mesajı doğru okuyan ABD, 24 Temmuz 2002’de Nevada Çölünde aynı sözcüklerle “Bin 
Yılın Meydan Okuması” (Millenium Challenge 2002) adı ile Türkiye’yi işgal tatbikatı 
yaparak Türkiye’ye gözdağı verdi…6 
Bu olaydan tam 13 yıl sonra, 24 Temmuz 2015 tarihinde ABD ile Türkiye 
arasındaki savaş hendeklerden çıkıp Ortadoğu’da sahaya yansıdı. 
Türkiye’yi iç savaşa ve “kaos”a sürükleme hesabı içerisindeki ABD’nin, Rıza Sarraf 
davasını da bu iş için kullanacağına en ufak şüphe kalmamıştır. 
                                                           
5 https://tr.sputniknews.com/abd/201711171031034175- 
6 http://odatv.com/abd-tskya-niye-dusman-oldu-1201101200.html 



Bu noktada; sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmak için, ABD’ye verilen iki notayı, 
“müzik notası” demagojisi ile değerden düşürmeye çalışmak, yukarıda özetlenen alçak 
plana hizmet etmekten başka işe yaramamaktadır… 
Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışına giren Muharrem İnce’nin, bu 
yöndeki sözleri hiç yakışmamış ve kabul edilebilir değildir… 
Unutmamak gerekir ki, o tarihlerde Erdoğan Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eş Başkanı’ydı 
ve görevleri arasında; Hüseyin Kıvrıkoğlu gibi Atatürk’ün askerlerini 
TSK’dan tasfiye etmek de vardı… 
Norveç’teki NATO tatbikatında Atatürk ile Erdoğan’ın posterlerinin düşman tablosuna 
(hedef tahtasına) konulması, sıradan bir olay olarak geçiştirilemez; ABD ve NATO’nun 
Türkiye’ye bakışının en net fotoğrafıdır…



 

AHMAKLIĞIN LÜZUMU YOK!.. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yayınlamış olduğu mesaj1 tarihi önemdedir. 
15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra, Ankara’da resmi ve özel kuruluş binaları ile AKP 
Genel Merkezi’nin Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılması2 kırılma 
noktasıydı. 
AKP, Beşiktaş ve Şişli İlçe başkanlıklarının, Atatürk’ü anmak için Ankara’ya gelmesi ile 
cadde ve sokaklara astıkları bayraklar, neredeyse bir ideolojiye dönüştürülen ve on 
yıllardır merkez sağın çevresinde beslenip büyüyen geleneksel “Atatürk ve 
Cumhuriyet düşmanlığı”nın, Batı kaynaklı olduğunu gözler önüne serdi. 
Türk halkına Ata’sını unutturmak mümkün değildir… 
Bu hususta Cumhuriyet Tarihi boyunca en kötü sicile sahip olan parti AKP’dir demekte 
bir yanlışlık yoktur. 
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil AKP’nin günahlarını liste halinde yazdı.3  
Yüze çıkamaz geçmişine ve haksız olarak İsmet Paşa’yı hedef tahtasına oturtmasına 
rağmen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı sıfatıyla Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogan-gazi-mustafa-kemali-ta-40639276 
2 http://www.ajanshaber.com/bu-kez-15-temmuzdan-sonra-asildi-haberi/373931 
3 http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/yilmaz-ozdil/gorurseniz-sasmayin-kalpak-da-takar-bunlar-2085770/ 



Sarayı’ndaki “Atatürk’ü Anma Töreni”ndeki konuşması,4 Türkiye’nin doğru 
rotaya yönlendirildiğini göstermektedir… 
*** 
Önce bir tespit yapalım: 
Erdoğan’ı dinleyen 21 milyondan fazla seçmen vardır. 
Ve bu seçmenlerin tamamına yakını onun ağzından çıkacak sözleri, akıl süzgecinden 
geçirmeden doğru kabul etmektedirler. 
Ne yazık ki, Türkiye’de siyasi parti liderleri bu konuma yükselmişlerdir. 
Daha da ilginci; muhalefet partilerinin liderlerinin ağzından çıkan ve mutlak doğru olan 
“2 kere 2 dört eder” şeklindeki önermelere bile, bu seçmen 
kitlesi kuşkuyla yaklaşmaktadır. 
Kim ne derse desin; Türkiye’nin gidişatını belirleyen de bu geniş yığınlardır. 
Bu kadar önemli fonksiyonu yerine getiren AKP’nin tabanına, Cumhuriyetin kurucusu 
olan Atatürk’ü tanıtmak ve onun tarihteki yerini anlatmak küçümsenebilir mi?… 
*** 
Erdoğan’ın Atatürk hakkındaki sözlerini değerden düşürmek için; “samimi değildir”, 
“takiyye yapıyor” veya “oy toplamak için Atatürkçülüğe soyundu” şeklindeki çıkışlar 
ne işe yarar ve Türk halkına ne gibi yarar sağlarlar? 
Diyelim ki, Erdoğan bu sözlerinde samimi değildir! 
Bu söylemiyle hangi kesimin oyunu alabilir ki? 
15 yıllık icraatı bir tarafta dururken, 2017’nin 10 Kasım’ında bu sözleri söyledi diye ona 
oy verecek bir tek kişi gösterebilir misiniz? 
O halde, Erdoğan’ı son çıkışı nedeniyle “samimiyetsizlikle” itham etmek budalalıktır. 
Elinizde samimiyeti ölçen bir alet mi var? 
Atatürkçü olmak için sizden izin mi almak gerekiyor? 
Bu sorulara yanıtın var mı? 
Yok. 
21 milyon insanı ötekileştirme ve incitme hakkını nereden aldınız? 
Tam aksine, Cumhurbaşkanı’nın nihayet doğruları gördüğünü ve bu doğruları halka 
anlattığını söylemek yapılacak en doğru iştir… 
Çünkü; “Erdoğan takiyye yapıyor” derseniz, onun ağzına bakan milyonlar, Atatürk 
hakkında söylediği olumlu sözlerin yanlış olduğuna inanırlar! 
“Erdoğan doğruyu gördü” derseniz, bu defa milyonların Atatürk hakkındaki yanlış 
bilgisinin doğruya dönmüş olmasına tanıklık edersiniz… 
Kabul etseniz de etmeseniz de; o sessiz yığınlar, onun “doğru” dediğini doğru kabul 
ediyorlar… 
Ahmaklığın lüzumu yok!.. 
*** 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan gidenler; bu yolda 
yürüyenlerin çoğalmasını isterler ve bu şekilde mutlu olurlar… 
Atatürk hakkında söylenen gerçekleri; “takıyye” olarak niteleyenler ise, sadece kendi 
duygularını tatmin ederler… 
Bu ikinci grupta yer alanlar, ne Türkiye Cumhuriyeti ne de Türk halkı için iyi bir şey 
yapmış olmazlar!.. 
Yaptıkları işin adı: 
Ötekileştirme politikalarını sürdürmektir, fitne çıkartmaktır… 

                                                           
4 https://www.aydinlik.com.tr/erdogan-dan-10-kasim-da-misak-i-milli-cikisi-turkiye-kasim-2017-1 



Yakın geçmişte, ötekileştirmeyi en başarılı şekilde yapan Erdoğan’dı, şimdi bundan 
vazgeçmiş olmasına ancak sevinilebilir… 
15 Temmuz’da AKP Genel Merkezi’ne Türk Bayrağı ile Atatürk posterini asanlar son 
derece yerinde ve doğru bir iş yapmışlardır. 
Önünde “İkinci Kurtuluş Savaşı” gibi ağır bir işi olan Türk Milleti’nin, yegane 
harcının Atatürkçülük olduğu defalarca kanıtlanmıştır… 
*** 
Erdoğan’ın 10 Kasım nedeniyle söylediği sözler; hem özeleştiridir hem de özür olarak 
kabul edilmelidir… 
Şimdi özür dileme sırası: 
“Atatürk’ü Dersim’de katliam yapmak”la suçlayanlar; 
19 Mayıs, 23 Nisan ve 29 Ekim bayramlarının yasaklanmasına sessiz ve tepkisiz 
kalanlar, 
Atatürk ve İsmet Paşa’ya sabah akşam küfredilirken ellerini ovuşturanlar, 
“Olmasan da olurduk” diyenlere ses çıkartmayanlar, 
Pırıl pırıl gençlere, “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye slogan attıranlar, 
“Şeyh Sait’in heykelinin açılması”nı tebessümle ve sevinçle izleyenler, 
Okul kitaplarından Atatürk’le ilgili bölümlerin çıkartılmasına sevinenler, 
10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinde kulağı ağıranlar, yurt dışı seyahatlere gidenler, 
merasime katılmak zorunda olduğu için katıldığını açıklayanlar, 
“Atatürk ilkelerinin bekçisi miyim?” diyenleri Atatürk’ün partisinden milletvekili 
seçtirenler, 
Atatürk’ün heykellerine saldıranları timsah gözyaşları dökerek gözetenler, 
“Vatanı bir kadın memesine satarım” diyenlerin avukatlığını yapanlar, 
Atatürk ve İnönü’ye “iki ayyaş” diyenleri kınamayarak dolaylı destek verenler, 
Dersim’de isyan yapan eşkiyanın torunlarından CHP adına özür dileyenler, 
Ve; 
Batı’nın “indirin” dediği Atatürk’ün resimlerini çöpe atanları görmezden gelenler, 
özür dileme sırası size gelmiştir… 
*** 
Türk halkının yeniden Atatürk’e sarılması son derece önemli ve tarihi bir olaydır. 
Atatürkçülük demek, Tam Bağımsız Türkiye demektir. 
Cumhuriyet’e ve onun niteliklerine ilelebet sadakat göstermektir. 
80 milyon Türk halkının Atatürkçülük rotasına sokulmasını küçümsemek; aymazlıktır, 
sapkınlıktır, ihanettir… 
Bir tek, kayda değer başarıları olmadığı halde, düşmansız yaşamayı 
başaramayan hasta ruhlu insanların Atatürk’te birleşmeyi sindirememesi anlaşılabilir… 
Bunun dışındakilerin kanından şüphe etmek gerekir!..



 

SORUMLULARI SAYIYORUM 

Soru: 

1984’ten önce Apocular’ın, daha sonra PKK‘nın şehit ettiği asker ve sivillerin 
sorumluları kimlerdir? 

Bu sorunun yanıtının sadece yurt içerisinden aranması gerçek sorumluları gizlemek 
içindir. 

Tıpkı 15 Temmuz Darbe Girişiminin “kontrollü” olduğunu savunmak gibi… 

Darbe girişiminin arkasında ABD’nin, içerisinde CIA’nın eğittiği Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) olduğu bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmasına rağmen, hala FETÖ’nün 
darbe girişimi için “kontrollü darbedir” sözleri, bu ağır suçtan ABD’yi aklamaktan 
başka hiçbir mesaj taşımaz… 

Bu kara propagandaya bilmeden devam edenler gafil, bilerek sürdürenler ise 
emperyalizmin ücretli-ücretsiz memurları-ajanlarıdır. 

2 Kasım‘da Şemdinli’de düzenlenen hain saldırıda şehit olanların sorumlularını 
sorumluluk derecelerine göre sıralayalım: 

1.) PKK’yı kara gücü olarak istihdam eden ABD-İsrail, 

2.) NATO, 



3.) PKK ve FETÖ’ye yardım ve yataklık eden AB ülkeleri, 

4.) Meclis’te etnik temelde bölücü siyaset yapan HDP, 

5.) “Kürt Açılımı” saçmalığını uygulamaya koyarak PKK ile masaya oturan AKP 
hükümetleri 

Ve: 

6.) a- Türk Silahlı Kuvvetleri’ni arkadan ve içerisinden vurarak yıpratanlar, 

b- Cephe gerisinden bozgunculuk yapanlar, 

c- Vatan Savaşı’nı “Saray Savaşı” diyerek siyası çıkar amaçlı bir savaş gibi gösterenler, 

d- “Hendek Savaşları”nda; güvenlik güçlerimizin “orantısız güç” kullandığını, sivilleri 

katlettiğini, insan hakları ihlalleri yaptığını rapor düzenleyerek, Türkiye’yi uluslararası 

kuruluşlara ihbar edenler, 

e- PKK ve FETÖ’nün propaganda ve mali kuruluşlarına karşı düzenlenen operasyonlara 

milletvekillerini göndererek direnenler, 

f- Kamu kaynaklarını terör örgütlerine yardım amacı ile kullandıkları için görevden 
alınan 

belediye başkanlarına; “direnin” ve “seçimle gelen seçimle gitmeli” diyerek destek 

verenler, 

g-15 Temmuz Darbe Girişimi’ni “kontrollü darbe” olarak niteleyip arkasındaki ABD’yi 

gizleyenler, 

h-“Kürt Açılımı” ihanetine “açık çek” verenler, 

ı-Terör örgütü PKK ile görüşmelerin TBMM’nde açık olarak yapılmasını önerenler, 

j-PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile eylem birliği yapanlar ve kol kola girip yürüyenler, 

barajı geçmesinden memnun olanlar, HDP’ye oy verilmesi için çalışanlar, 



k-Üniter devletleri parçalamak için kullanılan “ulusların kaderlerini tayin hakkı”nı 
Kürtler 

için de savunanlar, 

l- İktidara geldiklerinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan 

maddelerinin tümünü imzalamayı vaad edenler, 

m-Türbanın TBBM’ye, oradan da ilkokullara kadar girmesine sessiz kalanlar, 

n- “Türban sorununu biz çözeriz” diyerek gericiliğin ve dinciliğin resmileşmesine çanak 

tutanlar, 

o-Yaşanan bunca olumsuzluğa karşın, hala NATO’yu müttefik kabul edenler, 

p-Eğitim-Öğretim Birliği Yasası’nın delinmesini “Çocuklar elbette dinini öğrenecek” 
diyerek 

gerçek amacını gizleyenler, 

r- Milli Eğitim Bakanlığı’nın İmam-Hatip Bakanlığına dönüştürülmesini trene bakar gibi 

seyredenler, 

s- TSK’nın Suriye ve Irak’a askeri güç göndererek “İkinci İsrail Koridoru”nu kesmesini; 

“Ortadoğu bataklığına girmek” ve “macera” gibi göstererek küçümseyenler, 

t-”Yargıda Cemaat yapılanması olduğunu söyleyemem” diyenler, 

u-”Şeriat tehlikesi yoktur” diyerek bu konuya duyarlı olan kesimlerin gevşek 

davranmalarına sebebiyet verenler, 

v-NATO’nun Libya’ya müdahalesini destekleyenler, 

y-Vatanını savunan Esat’ı, her fırsat bulduğunda halkını öldüren “diktatör” olmakla 

suçlayanlar, 

z-Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Türk Ordusu’nun Başkomutanlık makamına oturtmak için 



CHP’lilere “tıpış tıpış oy verme” tuzağını kuranlardır… 

Türkiye’deki siyasal muhalefet, düşmanlardan yardım bekleyerek ve düşman 
cephesinde mevzilenerek asla iktidara gelemez! 

Türk halkı, belki çok ince kurgulanmış bazı tezgahları göremez ama bu kadarını 
kesinlikle farkeder. 

Kim düşmana karşı savaşan bu halkın ordusu TSK’nın arkasında durursa, halk da 
onlara değer verip, baş tacı yapar. 

Türk halkı, “düşmanla işbirliği” içerisinde olanlar ile “hırsızlık-yolsuzluk” yapanlar 
arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakılırsa, ikincilerin seçileceğine hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın!.. 

Y-CHP bugüne kadar sürdürdüğü; ikircikli, tutarsız, pısırık ve işbirlikçi politikaları ile 
başındaki 6 Ok’a inancı olmayan yöneticileri değiştirmedikçe yerinde saymaya devam 
edecektir… 

CHP yerinde sayarken de atı çalan karşı devrimciler Üsküdar’ı geçeceklerdir! 

Görülen köy kılavuz istemez!..



 

 

SÜRGÜNDEKİ” BAŞKANLAR VE YENİ PARTİ!.. 

16 Nisan 2017 referandumunda “tek adam rejimi”ne “evet” denmesi için adeta 
seferberlik ilan eden AKP’li belediye başkanları, Cumhuriyet’e yaptıkları ihanete ilk 
bedel ödeyenler oldular. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş: 
“İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez” diyerek istifa etti. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe: 
“Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız hasar da vermeyeceğiz” 
diyerek gitti. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: 
“Emir demiri keser. Erdoğan’ın talimatını yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanının emrine 
uyarak belediye başkanlığı görevini bırakıyorum” dedi… 
Milyonluk şehirleri idare eden belediye başkanlarının istifa gerekçelerinin 
seçmenlerini aldatmaya dönük olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Tuhaf ve acı olan; bir kişinin idaresi ile milyonların iradesinin yok sayılmasının 
da alkışlanmış olmasıdır… 
*** 
Meşrutiyetin en güçlü Sadrazamı Mithat Paşa, II. Abdülhamit’in padişahlığa 
getirilmesinde başrolü oynamıştı ama intihar eden Padişah Abdülaziz’in öldürülmesine 
katılma suçlamasından kurtulamamıştı. 
İzmir’den İstanbul’a getirilirken; yolda 11 gün, Yıldız Sarayı’nda da 10 gün sorgulanan 
Paşa, iki defa da Şura-i Devlet (bugünkü Danıştay) Başkanlığını da yapmıştı. 
Yargılamasını yapan “İstifnaf Cinayet Mahkemesi”nin ki bu mahkeme Ergenekon ve 
Balyoz davalarına bakan “Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi”nin bir benzeriydi, Başkanı 
suistimalleri nedeniyle görevinden uzaklaştırdığı Sururi Efendi, İkinci Başkan Etniki 
Eterya isyanı sırasında babası astırılmış olan Hristas Foridas Efendi idi. 
Savcılık Makamında ise Mithat Paşa düşmanı Latif Bey oturuyordu… 
Şeriat mahkemesi; sözde “bağımsız ve tarafsız”dı, adaleti yerine getirmek için kılı kırk 
yarıyor ve Allah adına hüküm veriyordu! 



Bu özel mahkemenin “padişahımız efendimizin” emriyle kurulduğuna ve 
onun iradesine göre karar verdiğine hiç kuşku yoktur! 
İrade buyurulduğu gibi mahkeme, 29 Haziran 1881 günü Mithat Paşa’yı idam cezasına 
mahkum etti. 
8 Temmuz 1881 günü de Temyiz Mahkemesi kararı onadı. 
Aksi olabilir miydi?! 
Osmanlı yargısı, annesinin açık tanıklığına rağmen intihar ettiği kesin olan padişahın, 
kasten öldürüldüğü ve failin de Mithat Paşa olduğunu Allah adına hükme bağlamıştı!..1  
Yabancı devletlerin baskısı sonucu Paşanın idam cezası “sürgün cezası”na2 çevrildi… 
Ardından Taif’e sürüldü ve orada boğduruldu!.. 
*** 
Mithat Paşa’nın ilk yazılı anayasanın hazırlanışında ve Birinci Meşrutiyet’in ilanındaki 
kilit rolü asla küçümsenemez. 
Mithat Paşa, Anayasaya konulan padişaha sürgün cezası verme yetkisine karşı yeterli 
muhalefeti yapmadığı için eleştirilir… 
Hatta; Ziya Paşa’nın, daha o günlerde Anayasa Tasarısı’nın sıkıyönetimle ilgili 113. 
maddesine eklenen “sürgün cezası” ile ilgili “padişahın lüzumlu gördüğü kimseyi yurt 
dışına sürme yetkisi”nin ilk defa Mithat Paşa’ya uygulanacağını öngördüğünden de söz 
edilir… 
II. Abdülhamit ‘in sürgüncülüğü Mithat Paşa’dan öğrendiği ve ilk tecrübesini üstadı 
üzerinde yaptığı hususunda tarihçiler birleştiği söylenir… 
Ortada bir anayasa olmasına rağmen, tek adam olan padişaha verilen yetkiler, Allah 
adına bu şekilde kullanılıyordu… 
Sanki tarih tekerrür ediyor gibi! 
*** 
Görevden alınan belediye başkanları, bugün “adalet” arayamıyorlar. 
Günahlarının bedelini “istifa ederek” ödüyorlar! 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları hususundaki yaygın kanaate 
katılıyorum. 
10 yıldan fazladır sürdürülen genel ve yerel iktidar ortaklığına rağmen, AKP’nin FETÖ 
ile ilişkisi olmadığına beni kimse ikna edemez! 
“Reyiz”i aldattılar, onu anladık! 
“Reyiz”i Milletin affettiği de kesin. 
Allah affeder mi bilemeyiz elbette… 
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50 artı bir oya ihtiyacı var “Reyiz”in. 
Belli ki, “Reyiz” oy kaybına sebebiyet verme ihtimali bulunan AKP’nin safralarından acil 
olarak kurtulmak istiyor. 
Diğer yandan, kendi hayatına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kasteden FETÖ üyelerinden 
de hesap sormak zorundadır. 
Aldatılamayan belediye başkanlarını FETÖ bağlantıları nedeniyle yargıya teslim etse 
partisi de zarar görecek. 
Yolsuzluktan dolayı soruşturma başlatsa, daha beter olacak… 
Özetle değneğin iki ucu da bokludur! 

                                                           
1 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1151/13522.pdf 
2 Eski çağlardan bugüne kadar kullanıla gelen bir ceza şekli olan sürgün; Roma imparatorluğu zamanında ölüme 
denk sayıldığından suçlu eğer idam cezası almışsa bu cezası idama karşılık olarak kabul edilen sürgüne tahvil 
edilebiliyordu. 
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/acehan_abdullah.pdf 



Bu yüzden belediye başkanlarını “ikna” ederek “istifa”ya zorlamak, en akıllıca çözüm 
yolu olarak bulunmuştur. 
“Emir demiri keser” teorisiyle durumu idare etmek kolay olmuştur… 
Yıllardır emir verenler, paslı demir durumuna düşmüştür! 
Tutuklanma tehdidi, Demokles’in Kılıcı gibi bir süre daha başlarında sallanacaktır! 
*** 
Türk vatandaşları için buraya kadar olanları anlamak kolaydır. 
Zor anlaşılan ise ana muhalefetin iğrenç tutumudur: 
Sanki istifası istenen belediye başkanları Y-CHP’liydi. 
Kılıçdaroğlu, AKP’li belediye başkanlarına önce “direnin” dedi. 
Ardından “seçimle gelen seçimle gitmeli” diyerek destek verdi. 
Doğal olarak, vaktiyle gayrimeşru olduğunu ilan ettiği seçimlere meşruiyet kazandırdı… 
Kendi kendini yalanladı, Mansur Yavaş’ı bozuk para gibi harcadı! 
Dersimli Kemal Efendi, dolaylı yoldan “Ben yalancının tekiyim” de demiş oldu… 
Bu omurgasız duruşu aklıma; onun “Yalancıdan başbakan olmaz” sözlerini getirdi. 
Son derece haklıydı tabii. 
Nitekim, seçmen de bu mesajını doğru algıladı ve gereğini yaptı… 
*** 
Yeni Parti‘nin Program3 ve Tüzüğünü4 okudum. 
Önceden sızdırılan Taslak Program Metni’nden5 bir farkı yok, belki biraz daha 
kısaltılmıştır, o kadar. 
Yeni Parti tipik Amerikancı bir parti olarak kuruldu! 
Batı’nın gözden çıkardığı AKP’nin yerine geçmeye aday olduğunu gizlemiyor… 
Antiemperyalist olduğunu söylemek ise zor! 
Amerikan karşıtlığının tavan yaptığı bir dönemde, rotayı halkın isteğinin tersine kırmak, 
insanın aklına kötü şeyler getiriyor: 
Acaba ABD, Yeni Parti’nin kuruluş aşamasında işin içinde miydi? 
Emperyalizme karşı “bağımsızlık mücadelesi” vermek üzere yola çıkanların partisi, daha 
ilk basamakta; emperyalizmin boyunduruğu altına girerse, Türk halkının işi bir kat daha 
zorlaştı demektir… 
Çünkü: 
Yeni CHP, ABD’ye uşaklık yapmak için AKP’nin yerini almaya çalışıyor! 
Yeni Parti, Y-CHP’nin alternatifi olmak için yola çıktı! 
MHP, AKP’ye monte edilerek siyaset sahnesinden zaten çekildi! 
HDP, ABD’nin kara gücü PKK/PYD’nin Meclis’teki uzantısıdır! 
Vatan Partisi‘ne ise seçmen binde üç oy vererek bir türlü itibar etmiyor nedense! 
O halde, Türk halkının önündeki en acil iş; işgal edilmiş partileri işgalden kurtarmak, 
bu mümkün olamıyorsa yeni bir iktidar alternatifi oluşturmaktır… 
Bu temel husus atlanarak yapılan muhalefet, sözdedir ve iktidarın yeniden 
iktidara gelmesinden başka bir sonuç doğurmaz! 
*** 
Böyle bir sonuca neden ulaştığımı Yeni Parti üzerinden açıklamak istiyorum: 
Yeni Parti’nin programında Kürt Sorunu‘nun “eşit vatandaşlık” temelinde çözüleceği 
yazılıdır. 

                                                           
3 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yeniparti/parti_programi.pdf 
4 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/yeniparti/parti_tuzugu.pdf 
5 http://odatv.com/images/resimler/Parti%20Program%C4%B1%20O_K_%2023_09_2017%20V1.pdf 



Türkiye’de “eşit olmayan vatandaşlık” mı var ki, “eşit vatandaşlık” sorunundan söz 
ediliyor? 
Vatandaşlar, zaten yasalar önünde eşit değil mi? 
Bir ülkede “Anayasal eşitlik” yoksa o zaman “ikinci sınıf vatandaşlık”tan söz edilmez 
mi? 
İkinci sınıf vatandaşlığın olduğu yerde “birinci sınıf vatandaşlık” da var demektir! 
Birinci sınıf vatandaşlar örneğin; askerlik hizmeti, vergi yükümlülüğü vb. gibi bazı 
yükümlülüklerden muaf olmalılar… 
İkinci sınıf vatandaşların; oy kullanamama, kamu hizmetlerine girememe vb. gibi bazı 
kısıtlamalar ile daha fazla vergi verme, daha uzun askerlik yapma gibi ek külfetleri 
olmalı… 
Türkiye’de böyle durumlar var mı? 
Yok! 
O halde; “eşit vatandaşlık” nereden çıktı? 
“Açılım” sürecinin anahtar sözcüklerinden olan “eşit vatandaşlık” nitelemesi, Batı’nın 
ulus devletleri bölmek için kullandığı etnik bir virüstür!.. 
“Etnik kimliği” öne çıkartır, “anayasal vatandaşlığı” geri plana iter… 
Yeni Parti, programındaki bu konuyu ancak ve ancak Y-CHP ile HDP’nin başaramadığı 
“Yeni Anayasa” ile yaşama geçirebilir… 
Demik ki, Yeni Parti’de yeni olan bir şey yoktur!.. 
Yeni Parti, eski hamamın ezik eski tasıdır…



 

EL “YORDAMI” İLE GERDEĞE GİRMEK!.. 

Pentagon Sözcüsü Dana White, PKK/PYD’nin Rakka’da Abdullah Öcalan posteri 
açılmasını savunması, Ortadoğu’da yenilgiyi kabul ettiğini gösterir. 

Önceden terör örgütü ilan ettiği PKK’nın liderinin posterini astırmak başka ne anlama 
gelebilir? 

White: “SGD (PKK-PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam 
edeceğiz” dedi… 

Pentagon Türkiye için yeni müttefiklerini de belirlemiş: 

2019 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde; Erdoğan’a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ü düşünüyorlar. 

AKP’den bir tek Gül oy koparabilirmiş! 

Aydınlık’tan İsmet Özcelik’in haberine göre; Önce Gül, ardında; CHP, HDP ve Meral 
Akşener Abdullah Gül’ün desteklenmesi konusunda ikna edilmiş. 



Bu yeni planın sahibi İngilizlermiş. 

Abdullah Gül’den beklentiler ise oldukça fazla: 

Savaşı kaybeden taraftan istenenlerden bile bu kadarı istenemez…1 
Batı, savaşla elde edemediğini, seçimle elde etmeyi kafaya koymuş!.. 

CHP’nin bu ittifak içerisinde yer almasını düşünmek bile felakettir… 

*** 

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesi ve 
CHP tabanının “tıpış tıpış” bu adaya oy vermesinden bu durum daha beterdir… 

Teslim alınmışlığın dolaylı itirafıdır. 

İcranın başına seçilecek olan Cumhurbaşkanı adayının, AKP’nin kurucularından biri 
gösterilmesinin gerekçesi, AKP’den oy koparmak olarak gösterildiğine göre, milletvekili 
adaylarının da AKP’den oy koparacak nitelikteki kişilerden gösterilmesi gerekmez mi? 

İktidar olmak için AKP’den “oy koparmak” formülü gerçekçidir: 

Hem de en az yüzde 13 civarında oy AKP’den koparılmadıkça CHP’nin iktidara gelme 
şansı bulunmamaktadır! 

Aritmetik bilimi öyle diyor: 

AKP’nin oy yüzdesi 51, CHP 26 olduğuna göre; 

51-13=38, 26+13=39’dur ve ancak bu şekilde CHP birinci parti çıkabilir… 

Cumhurbaşkanlığına ABD-İngiltere-İsrail’in gösterdiği aday seçilse bile, TBMM’nde 
çoğunluğu AKP sağladıktan sonra ne işe yarayacak ki? 

Bir tek Cumhurbaşkanı AKP ile uyumlu çalışabilir!.. 

Bu formülü muhalefetin önüne koymak, muhalefet partilerinin ele geçirilmişliğinin en 
anlaşılır kanıtıdır ve milletin anasının ağlatılmasıdır! 

Aksi halde, CHP milletvekili adaylarını da AKP’den oy 
koparabilecek küskün AKP’lilerden gösterecek ki, meclisteki çoğunluk elde edilebilsin! 

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/ingiltere-nin-adayi-gul-ismet-ozcelik-kose-yazilari-ekim-2017 



Bu durumda iktidara AKP’nin küskünleri getirilmiyor mu? 

Geçen seçimlerde HDP’ye oy vermeleri istenilen CHP tabanına şimdi dayatılacak olan 
AKP’ye oy vermek olacaktır!.. 

Belli ki, CHP teslim alınmıştır ve teslim alınmışlığın politikası böyledir… 

*** 

Cumhurbaşkanlığı makamında; Abdullah Gül’ün oturması ile Recep Tayyip Erdoğan’ın 
oturması arasında CHP açısından ne fark var? 

Onu da açıklayalım: 

Öyle ya da böyle Erdoğan, ABD-AB’nin karşısına konuşlanmak zorunda kalmıştır. 

Şu anda Avrasya güçleri ile ittifak halindedir ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
emperyalizme karşı savaşması için Ortadoğu’da konuşlandırmıştır. 

Tekrar seçilmesi halinde; yürütmekte olduğu bu politikayı sürdürmek zorundadır. 

Hem Atlantik’i hem Avrasya’yı karşısına alamaz; Aksi halde deliğe süpürülür!.. 

Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına seçilirse, kendisini destekleyen dış 
güçlerin beklentilerine karşılık vermek zorunda kalacak, dış güçlerin desteği ile 
seçilmiş olmanın diyetini ödeyecektir. 

Bu durumda; TSK savaş konumundan çıkartılacak, PKK ile açılım süreci başlatılacak, 
FETÖ soruşturmalarında daha ileri gidilmeyecek, OHAL kararnameleri ile görevlerinden 
alınan personel görevlerine gönderilecektir… 

Gül’ün seçilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti savaşmadan teslim alınacaktır… 

*** 

15 Temmuz’u yaşayan Türk halkı, ABD’nin PKK’yı kara gücü ilan ettiğini biliyor artık. 

FETÖ’nün Amerika adına casusluk yapan bir örgüt olduğu da ortaya çıktı. 

Amerikan karşıtlığı; kimine göre yüzde 80’ler civarında, kimine göre yüzde 94’lere 
dayandı. 

Bu somut olgular karşısında; Amerikancı olmak ve İngiltere’nin hazırladığı politikaların 
içerisinde yer almak; Türkiye Cumhuriyeti’ne ve bu Cumhuriyeti kuran atalarımıza en 
büyük saygısızlıktır… 



CHP gibi bir partinin böyle bir ihanet içerisine yer alması ise affedilir gibi değildir! 

İnanmak istemediğimbu ihanet planının doğru olması halinde, Cumhurbaşkanlığı altın 
tepsi içerisinde Erdoğan’a hediye edilmiş olacaktır… 

*** 

Y-CHP yönetiminin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’i sahiplenmesi ise anlaşılır gibi değildir. 

Neymiş efendim, seçimle gelen seçimle gidermiş! 

Dersimli Kemal; son yerel seçimlerde; ortak aday Mansur Yavaş’ın kazandığı, Gökçek’in 
seçimlere şaibe karıştırdığını, hile yapıldığı ve bu yüzden Gökçek’in belediye 
başkanlığının meşru olmadığı savunuyordu… 

Demek ki, yalan söyledi! 

Meğer, Gökçek hile ile değil, seçimle gelmiş… 

Peki, Erdoğan da seçimle gelmedi mi? 

Anayasa referandumu da bir seçim değil miydi? 

Ankara’dan İstanbul’a neden yürüdük o zaman? 

Genel Başkanlık koltuğunu garantilemek için mi? 

Y-CHP yönetimi, geçmiş seçimlerle ilgili söylediği iddialı sözlerin tümünü geri aldı. 

Üstelik kendilerini de yalanlayarak, yalancı olduklarını ikrar ederek!.. 

CHP’, Yeni CHP’ye (Y-CHP) dönüştürüldükten sonra; önce HDP/PKK’nın hizmetine 
verildi, ardından FETÖ’ye, şimdi de Gökçek’e sunuluyor… 

*** 

Kılıçdaroğlu grup konuşmasında; Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına sokulduğunu 
vurguladıktan sonra, “Türk askerinin İdlip’e girmesi ve Esat’ın yanında yer alma 
stratejisi kime ait?” diye sorarak, Türkiye’nin yeni bir rotaya girmesinden duyduğu 
rahatsızlığı dile getirdi. 

Y-CHP, ABD’nin politikalarını desteklemekle, iktidara geldiğinde emperyalizmin 
hizmetinde olacağını açık açık ilan ediyor… 



Emperyalizmi ilk defa yenenlerin kurduğu parti, bugün emperyalizmin hizmetine 
girmek için olmadık şaklabanlıklar yapıyor… 

Atalarımız, “el yordamıyla gerdeğe girmek” deyimini böyle durumlar için söylemişler!..



 

İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Toplantısında Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşı 
verdiğini söyledi. 

“Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor” dedi. 

Birinci Kurtuluş Savaşı’nı emperyalist devletlerin piyon olarak öne sürdüğü 
Yunanistan’a karşı vermiştik. 

Savaşı kazandık ve 1923’te bağımsız Türkiye Cumhuriyetini kurduk. 

Aradan geçen 94 yıl içerisinde adım adım yeniden emperyalizme bağımlı hale geldik. 

14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 53,5’ini alarak iktidara gelen 
Demokrat Parti (DP), Çiftçiyi Topraklandırma Yasası’na karşı gelen CHP’nin parti içi 
muhalefeti tarafından kurulmuştu. 

Kapitalizmi savunuyorlardı, anti-emperyalist olduklarını söylemek inandırıcı olamaz… 

Bu “demokrat” ekip, 1952’de Türkiye’yi Kuzey Atlantik Paktı’na soktu. 

1953 yılında CHP’nin edindiği malları hazineye aktardılar. 



Halkevlerini kapattılar ve Köy Enstitülerini öğretmen okullarına dönüştürdüler. 

Buna rağmen; 1954’de yapılan seçimlerde, oylarını yüzde 57’ye çıkarttılar. 

Tarih tekerrür ediyor gibi… 

Demokratlar, NATO standartlarına uymadıkları için; uçak ve uçak motoru fabrikaları, 
Eskişehir Tank Fabrikası ve Kırıkkale Silah Fabrikasını kapattılar… 

Türkiye’yi emperyalizme bağımlı hale getiren ve İkinci Kurtuluş Savaşı vermek zorunda 
bırakan politikaların kilometre taşlarını; kendilerini sağcı-muhafazakar-liberal olarak 
nitelendiren partiler ve onların siyasi devamı olduğunu savunan partiler döşedi. 

İlginçtir: 

Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşı verme ihtiyacı içine girdiğini Devlet katından ilk defa 
bu siyasi çizginin mirasçısı olduğunu söyleyenler dillendiriyor… 

Bir başka ilginçlik ise: 

Birinci Kurtuluş Savaşı’nı verenlerin partisi CHP, köşesinden olup bitenleri izlemekle 
yetiniyor! 

*** 

Valhasıl Türkler tuhaf insanlardır: 

15 yıldır AKP’nin dış politikasını alkışlayan AKP tabanı, şimdi ABD’nin Irak ve Suriye’de 
ne işi var demeye başladı. 

ABD’nin DEAŞ (IŞİD) ile mücadelesinin bahane olduğunu da nihayet anladılar. 

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: 

“ABD’nin YPG terör örgütüne 45-50 bin kişilik bir orduyu donatacak silah-mühimmat 
desteği sağladığını” IŞİD bittiğinde bu silahların Türkiye’ye döneceğini söyledi. 

Model ortağımız ve müttefikimiz ABD’nin, Suriye’nin Kuzeyine 3 bin TIR silah 
gönderdiği biliniyor. 

Emperyalistlerin kara gücü PKK-PYD, Kuzey Irak’ta “Bağımsızlık Referandumu” yaptı. 



Barzani yönetiminin arkasında ABD’nin olduğu, Dışişleri Bakanı Tillerson’ın 
referandumdan iki gün önce Barzani’ye yazdığı mektupla ortaya çıktı.1  
Ağustos başında “referandumu erteleyin”2  şeklinde açıklamalar yapan Tillerson, bu 
mektubunda: 
“Elbette bu sürecin sonunda görüşmeler karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca 
ulaşmaz veya Bağdat’tan iyi niyet gelmemesi nedeniyle başarısız olursa, referandum 
düzenleme ihtiyacınızı tanıyacağız” dedi… 

Mektupta: “Kürdistan Bölgesi ve peşmerge IŞİD karşıtı Uluslararası Koalisyon’da kilit 
ortaklarımız olmaya devam edecek” denilerek, ABD’nin terör örgütü PKK-PYD ile 
ortaklık yaptığı resmi belgeye de bağlanmış oldu… 

Zira peşmerge, PKK, PYD ve YPG hepsinin aynı örgüt olduğu artık gizlenmiyor… 

*** 

ABD, her seviyedeki elemanlarına sahip çıkıyor: 

Fetullah Gülen Hoca Efendiyi baş tacı yaptılar. 

Adana Konsolosluğu görevlisi Hamza Uluçay, ajanlık yapabilecek niteliklere sahip 
olanları tespit edip Konsolosluğa bildiriyordu, ona da sahip çıktılar. 

ABD’deki FETÖ bağlantılı bir vakıftan her ay maaş aldığı tespit edilen Rahip Andrew 
Craig Brunson’un, FETÖ Ege Bölgesi Sorumlusu Bekir Baz ve PKK ile ilişki içerisinde 
olduğu iddianameye girdi. 

ABD, papazın serbest bırakılması için 3 kez talepte bulundu… 

İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ’cü polislerin yakın çalışma 
arkadaşıydı. 

ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi mensubu sıfatıyla operasyonlara 
katılıyordu! 

Tutuklanınca Türkiye ile ABD arasında vize krizine neden oldu… 

Türk vatandaşı olduğu bildirilen bir ajan daha İstanbul Başkonsolosluğunda gizleniyor. 

TR-… kod numarası verilmiş olanlar hakkında ise henüz işlem yapılmaya başlanmadı! 

*** 
                                                           
1 http://www.rudaw.net/mobile/turkish/kurdistan/141020177 
2 http://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/110820174 



TSK ile emperyalist güçler Suriye ve Irak’ın Kuzeyinde namlu namluya geldiler. 

Bağdat, “Kerkük’teki PKK varlığı savaş ilanıdır” diyor. 

Türkiye tarafından bakılınca, bu savaşın adını İkinci Kurtuluş Savaşı olarak koymakta bir 
yanlışlık yok. 

Birinci Kurtuluş Savaşımızda bize yardım edenler, bu defa açıktan yanımızda yerlerini 
aldılar. 

Sayıları da oldukça fazladır… 

İç cephede bozgunculuk yapanlar, her zamanki gibi görevlerinin başındadır… 

Onlar da dedelerinin yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışıyor, işgal subayları ile kol 
kola girecekleri günün özlemi ile yanıp tutuşuyorlar! 

Kesin olan bir şey var ki: 

Emperyalizmi tarihinde ilk defa yenen bu şanlı Ordu, ikinci sefer de yenecektir!.. 

Türkiye yeniden bağımsızlığına kavuşacak… 

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!..



 

CIA’NIN ELİ HER YERİMİZDEDİR!.. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifa etmesini istediği AKP’li 59 belediye başkanı ile ilgili 
olarak: 

“Belediyelerde görevden alınmanın iki yöntemi vardır. Partiden ihraç veya görevi ihmal 
veya kötüye kullanmaktır. Tabii ki biz bu yolları denemek istemiyoruz” dedi. 

Görevini ihmal eden veya kötüye kullanan belediye başkanı (varsa) bunlar hakkında 
işlem yapmamak da görevi ihmal ve kötüye kullanmaktır! 

Suç işleyen kendi partililerini korumak, devlet adamlığına yakışmaz! 

Belediye başkanlarının suç işlemediği bilindiği halde, AKP kan kaybediyor diye, suç 
işlemiş muamelesine tabi tutularak görevden alınmaları ise ayrı bir hukuksuzluk olup, 
hiçbir şekilde kabul edilemez… 

Kendilerinin veya yakınlarının FETÖ ile bağlantılı olmaları gizlenerek, uydurma 
nedenlerle seçilmiş insanların görevden alınmaları, hukuk devletinde savunulamaz. 

Hukuk devleti ilkesinin içinin boşaltılması ve tek adam yönetimine geçilmesinin 
sonuçlarından biri budur işte… 

Hiç kimse için hukuk güvenliği kalmadığını söylemek abartı değildir… 

*** 

Devlet adamlığı ile bağdaşmayan tutumlardan birini de adı Devlet olan Bahçeli sergiledi: 



5000 ülkücünün Kerkük’e gitmek için hazır olduğunu söyledi. 

Dikkat buyurun askere gitmek için değil, Kerkük’ü gitmek için hazırlar diyor. 

Bahçeli ülkücüleri silahlandırıp Kerkük’e gönderebilir mi? 

Bahçeli’ye göre, Kerkük ve Musul’un ilk çıkacak karışıklıkta alınması gereken toprak 
parçalarıdır! 

Plaka numaralarını bile 82 ve 83 olarak belirlemiş. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ülkelerle “Irak’ın toprak bütünlüğü” konusunda 
anlaşmaya vardığı günlerde, iktidarı destekleyen bu partinin; anlaşmaların tam aksine 
talepleri gündeme getirmesi, hem MHP tabanı açısından hem de ülkemiz açısından 
büyük talihsizliktir… 

*** 

Devlet Bahçeli ve etrafındaki oligarşiye karşı yükselen muhalefet hareketi ise bir türlü 
rotasına oturtulamadı… 

Başta ABD olmak üzere, küresel güçler elini bu hareketin içerisinden çekmiyor. 

Kurulacak yeni partinin kamuoyuna sızdırılan Taslak Program Metni’nde1 bu çabanın 
etkisi görülüyor. 
140 sayfalık taslak programda değinilmemiş konu yok gibi. 

FETÖ için: 

“FETÖ, klasik bir terör örgütü değildir. FETÖ, devlet personel ve kaynaklarını kullanan bir 
casusluk ve terör yapılanmasıdır “ (s.18) doğru testipi yapıldıktan sonra; “Küresel ve 
bölgesel terörle mücadele kapsamında, terör örgütlerinin amaç ve hedeflerini ayırmaksızın 
BM, AGİT ve NATO ile uluslararası her türlü işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır” (s.19) 
denerek, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin arkasında CIA ve NATO parmağı olduğu gerçeği 
görmezden geliniyor. 

Yetmezmiş gibi: 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili ve çoklu uluslararası antlaşmalara uygun 
hareket edecek ve üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardaki sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam edecektir. Sorumluluklarını yerine getirirken, müttefik ve ortaklarının 
Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda kararlı ve ısrarlı bir tavır 

                                                           
1 http://odatv.com/images/resimler/Parti%20Program%C4%B1%20O_K_%2023_09_2017%20V1.pdf 



içinde olacaktır” (s.128) denilerek; NATO‘ya müttefiklerin savunma örgütü payesi 
veriliyor… 

Taslağı kaleme alanların Amerikan hayranlığı başka yerlerde de geçiyor: 

“Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin önemli müttefiklerinin arasında yer almaktadır. 
ABD ile ülkemiz arasında derin, çok yönlü ve köklü bir işbirliği mevcuttur. Partimiz bu iş 
birliğinin eşit, saygın, egemen iki ülke ilişkileri olarak geliştirilerek devam etmesini arzu 
etmektedir. 

ABD ve Türkiye’nin birbirleri için güvenilir ortaklar ve müttefikler olduğunu düşünüyoruz. 
Türkiye ile ABD’nin önemli ikili işbirliği projelerini gerçekleştirebileceği, her iki tarafın 
güvenliğine katkı sağlayacak bir ortaklık oluşturabileceğine inanmaktayız. İlişkilerin de bu 
yönde gelişmesi için samimi ve somut çabalarımızı ortaya koyacağız.” (s.129) 

Program, sanki 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin içinde NATO’nun tanker uçakları 
olmadığını kanıtlamak amacıyla yazılmış gibi… 

Yunanistan’ın 152 ada, adacık ve kayalığımızı işgal etmesine ise utangaç ifadelerle 
değiniliyor: 

“Bunun yanında Yunanistan uluslararası anlaşmaların temel hükümlerine aykırı 
davranışlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğini ve bağımsızlığını ihlal eden bir 
pozisyondadır. Yunanistan’ın taciz, tehdit ve ülkemizin egemenliğini ihlal eden 
davranışlarını sürdürmesi kabul edilemez.” (s.133) 

Anlaşılıyor ki, Meral Akşener Genel Başkanlığında kurulacak yeni parti, Türkiye’nin Batı 
Blok’u içerisinde kalmasını savunacak… 

Taslakta: 

“Ülkemizin savunma politikası da Batı güvenlik sistemine entegre olmuştur. Savunma 
politikasında en üst şemsiye olarak NATO bulunmaktadır. Türkiye’nin NATO şemsiyesinde 
olması milli politikalar ve stratejiler uygulamasına engel değildir. NATO bir askeri-siyasi 
yapılanma olup aynı zamanda üyelerinin savunma ihtiyaçlarını da karşılamaktadır“ 
(s.134) denilmektedir. 

Amerikan karşıtlığının yüzde 95’lere yaklaştığı bir dönemde; yeniden Amerikancılığı öne 
çıkaran bir partinin başarı şansı olabilir mi? 

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini satın alıp, rotasını Şangay İşbirliği 
Örgütü’ne (ŞİÖ) doğru yönlendirdiği günlerde, yeni partinin NATO severliğinin Türk 
halkında karşılığı ne olacak, pek yakında göreceğiz… 

*** 



Bu tespitlerden sonra, 25 Ekim’de kurulacağı söylenen yeni partinin kurucuları için 
şunları söyleyebiliriz: 

ABD, “güvenilir dost” ise siz değilsiniz! 

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin başarısız olmasından da mı memnun kalmadınız? 

ABD ve NATO ile Ortadoğu’da ortak politikalar sürdürülmesini savunduğunuza göre, 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden BOP‘a da karşı değilsiniz! 

Bir taraftan “terörle mücadele” edilmesi gerektiğini söylerken diğer yandan terör 
örgütünün sivil uzantısı ile “müzekere etmek” çelişki değil mi? 

“Sivil siyasetle konuşmak” başka ne anlama gelebilir? 

AKP’nin terkettiği “açılım” politikalarına dönülmesi, AB ve ABD’nin isteği değil mi? 

Bu talepleri dile getiren ideolojisiz bir parti var zaten! 

CHP bu amaçla ele geçirilmiş ve Y-CHP’ye dönüştürülmüştür. 

Üstelik onlar sizden daha cesurlar: 

Onların istekleri arasında “eşit vatandaşlık”, “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın 
çekince konulan maddelerinin imzalanması da var… 

Y-CHP dururken size neden ihtiyaç olsun?.. 

Asıl programda bu hususlar kaldırılmazsa yeni parti ölü doğar! 

*** 

Oysa Türk halkı, “Akşener Hareketi”ni Türk halkının kurtuluşu yolunda atılmış önemli 
bir adım olarak görüyordu: 

MHP’deki ideolojik sapmaya karşı çıkış; AKP’ye benzemeye ciddi bir itiraz, onurlu bir 
başkaldırıydı. 

“Lider sultası”na bu dikiliş, “parti içi demokrasi”nin önemine de vurgu gibiydi. 

MHP’de başlayan bu diriliş, CHP tabanını da silkeleyip uyandırabilirdi… 

Hepsinden önemlisi “Meral Akşener” hareketi AKP’den oy koparabilir, tek başına 
iktidarını engelleyebilirdi… 



Henüz vakit geç değil!…



 

CEHENNEM’E KADAR YOLUN VAR!.. 

PYD Lideri Salih Müslim, Şarku’l Avşat gazetesine yaptığı açıklamada; Kuzey Irak’a 
müdahalede bulunulması halinde YPG’nin burayı savunacağını söyledi. 

KDP ile aralarındaki ihtilafların teferruat olduğunu belirten Müslim: “Kürdistan halkına 
saldırı yapılması halinde onları savunmaya hazırız” dedi… 1 
PYD Eş Başkanı Hediye Yusuf da Kuzey Irak’a ambargo uygulanması halinde; PYD 
kantonlarının kapılarının açık olacağını söyledi. 

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör örgütü olarak görmediği2 YPG‘ye, 
ABD’nin verdiği ağır silahların Türkiye’ye karşı kullanılacağı çok açıktır. 
“Ulusların kaderlerini tayin etme hakkı” arkasına sığınarak bu hain politikaları 
destekleyenler hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde düşmanlarımızla işbirliği 
içerisindedirler… 

Uluslar kaderlerini tayin ederken, başka ulusların da kaderlerini tayin ediyorlarsa, bu 
bir hakkın kullanılması olamaz! 

*** 

ABD, Suriye Ordusu Deyrezor’u ele geçirmeden önce PKK’nın bölgeye girebilmesi için 
IŞİD unsurlarının geri çekilmesini sağlamıştı. 

                                                           
1 http://qha.com.ua/tr/siyaset/salih-muslim-den-turkiye-ye-kustah-tehdit/159879/ 
2 http://www.ulusal.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-olay-sozler-h39403.html 



ABD, Suriye Ordusu önünde direnemeyen IŞİD militanlarını helikopterlerle Irak 
içlerine doğru taşıdığını Rus yetkililer doğruladı… 

Bir kez daha ortaya çıktı ki, PKK/PYD, FETÖ ve Barzani gibi IŞİD’in de kontrolü ABD’nin 
elindedir. 

ABD Dış İşleri Sözcüsü Heather Navert, bir soru üzerine Kuzey Irak’a yapılacak olan 
askeri bir müdahaleye karşı çıkacaklarını söyledi. 

Başka bir soruya verdiği yanıtta ise referandumun Irak Anaysası ve yasalarında 
dayanağının bulunmadığını söyledi… 

ABD, her durumda haklı çıkacak şekilde açıklamalar yapıyor! 

ABD, Ortadoğu’da kaybediyor demektir… 

*** 

Esat rejimi Suriye’de büyük ölçüde kontrolü sağladı. 

O halde ABD’nin IŞİD ile mücadele bahanesi ile PKK/PYD’ye silah göndermeye devam 
etmesinin anlamı nedir? 

Bu sorunun yanıtını da İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkan Yardımcısı v e İran 
Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Seyyid Mesut Cezayiri‘den alalım: 

“Biz Suriye ve Irak’taki operasyon meydanlarında ABD uçakları ve helikopterlerinin 
nasıl IŞİD güçlerine yardım ettiğine tanık olduk. IŞİD için büyük bir öneme sahip olan 
stratejik sevkiyatlar yaptıklarını yakından gördük. İster operasyon sahasında ister 
istihbarat ve lojistik destek olsun buna benzer onlarca örnek mevcut. ABD’liler IŞİD 
terör örgütünü destekleyip güçlendirebilmek için ellerinden geleni yaptılar.”3  
Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konasenkov: 

“Suriye Demokratik Güçleri (SDG) militanları Rakka’dan Deyrezor’a sevk edilerek 
IŞİD saflarına sokuldu” dedi… 4 
*** 

Yakın çevremizde bu kadar sıcak gelişmeler yaşanırken, soğuk namlular üzerimize 
çevrilmişken ana muhalefet partisi Y-CHP’nin sessizliğini anlamak mümkün değildir. 

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Kadir Topbaş için 
Y-CHP’nin İstanbul İl Başkanı “adalet” istedi…5 

                                                           
3 http://odatv.com/abdnin-turkiye-ve-suriye-icin-yeni-senaryosu-2909171200.html 
4 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201709211030238787-konasenkov-dsg-deyr-ez-zor-transfer/ 



Fındık ve üzüm mitingleriyle vakit geçiren Dersimli Kemal, acaba Barzani için de bir 
“adalet yürüyüşü” düzenleyebilecek mi? 

*** 

Kaset kumpası soruşturması Deniz Baykal‘ın suratında tokat gibi patladı…6 
FETÖ’nün ne alçak bir örgüt olduğu bir kez daha anlaşıldı. 

Bu soruşturma ile Deniz Baykal’ın da “siyasi mevta” haline geldiği kesinleşti… 

CHP’ye oy veren bir seçmen olarak, ona söyleyeceklerim var: 

“Sayın” Baykal; 

İstifa dilekçenizde; bu kaset işinde Pensilvanya’nın katkısı olmadığını özellikle 
vurgulamıştınız. 

O gün milyonlarca partili gibi benim de başım öne eğikti, size inanmıştım. 

Kendinizi bırakıp, Fetullah Gülen’i aklama çabası içerisindeydiniz… 

Bunların hiçbirini unutmuş değiliz. 

(Video kayıtlarınız siyasi rakipleriniz gibi bizim de elimizdedir!) 

Evli bir kadın olan sekreterinizle yaşadığınız gizli “aşk“, bizi hiçbir zaman ilgilendirmedi. 

O eşleriniz arasındaki bir sorun olarak kayıtlara girdi. 

Bizim soracağımız sorular daha başkadır: 

Bayan Nesrin Baytok’u, daha sonra Ankara milletvekili olarak seçilecek sıraya 
yerleştirdiniz ve seçilmesi sağladınız… 

CHP milletvekili olarak bu hanımın, millete ne gibi hizmetleri dokundu? 

Ne özelliği vardı? 

CHP’ye ne kattı? 

Yeni insanlar mı kazandırdı? 
                                                                                                                                                                                     
5 https://www.birgun.net/haber-detay/chp-nin-ibb-baskanligi-icin-adayi-imamoglu-181556.html 
6 https://www.aydinlik.com.tr/baykal-a-yonelik-kaset-kumpasi-sorusturmasi-tamamlandi-turkiye-eylul-2017-3 



Örnek bir partili olarak onu gösterebilir misiniz? 

Veya siz örnek misiniz? 

CHP’de bir yerlere gelebilmek için “Fildişi Evleri”nde genel başkanı ağırlamak şart 
mıdır? 

CHP, sizin babanızın malı mıdır? 

CHP’ye oy veren 11 milyon üzerindeki seçmene, bu muameleyi reva görmek hakkını 
nereden aldınız? 

Sizin bu zaafınız yüzünden, Dersimli Kemal parlatılıp Atatürk’ün koltuğuna oturtulmadı 
mı? 

Kuvayı Milliyecilerin partisini; PKK/HDP’nin hizmetine sokan bu sürecin baş sorumlusu 
olarak hesap vermeyecek misiniz? 

Halk Partililerden bir özür de mi dilemiyeceksiniz?… 

Utanmadan bir de TBMM Başkanlığına aday oldunuz. 

Duyduğumuza göre 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için nabız 
yokluyorsunuz. 

SİZİN OLASI ADAYLIĞINIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BİR DÖNEM DAHA 
CUMHURBAŞKANLIĞINI GARANTİLEMESİSONUCUNU DOĞURUR… 

İki kere iki dört eder gibi bir gerçekliktir bu tespit… 

Bu kadarını da mı anlayamıyorsunuz? 

Siyasi hırsınız aklınızın önüne mi geçti? 

Yoksa siz de bir görevi mi yerine getiriyorsunuz? 

Bu halk size bundan sonra oy verir mi sanıyorsunuz? 

Ekmeleddin bile sizden çok oy alır… 

O iğrenç suratını görmekten bıktık… 

Defolun gidin artık. 



Cehennem’e kadar yolunuz açık!…



 

EMPERYALİZMİN YEDEK GÜÇLERİ!.. 

 “Fındıkta adalet” ararken geldik 25 Eylül’e… 

Bölge ülkelerinin uyarılarına rağmen Barzani bağımsızlık referandumunu yapmakta 
kararlı. 

Habur sınır kapısını kapatsak, petrol sevkıyatına izin vermesek geri adım atmaz mı 
acaba? 

Sınırdaki tatbikatı umursamıyor, Türkiye’ye karşı savaş da ilan edebilecek mi? 

Barzani’nin Peşmergesi, PKK , PYD, YPG ve DSG hepsi bir elin parmakları gibidir. 

Silahlı ayrılıkçı Kürt terör örgütleri Ortadoğu halklarının başına bela olmuştur… 

ABD’nin bölgedeki kara gücü olarak görev yapıyorlar. 

Arkalarında Amerika var! 

Asıl düşman Amerika’dır, emperyalizmdir… 

*** 

ABD, şimdiye kadar bu terör örgütlerinin paravan yapılanması Demokratik Suriye 
Güçleri’ne (DSG) 1480 TIR ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. 1  

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/abd-den-pkk/pyd-ye-90-tir-silah-daha-dunya-eylul-2017 



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un “yedek güçler” olarak isimlendirdiği; Afganistan, 
Suriye ve Irak’taki 56 bin kişilik askeri güç için, 2018 bütçesinden 55 milyar 
dolar ayrıldı. 2  
Kuzey Irak’taki 36 bin kişilik peşmerge gücüne maaş olarak 365 milyon dolar 
ödenmesi öngörülüyor. 

Kara gücü değil mi? 

*** 

ABD, “Bağımsız Kürdistan”ın kurulmasına itiraz etmiyor, sadece zamanlamayı yanlış 
buluyor.3  
İsrail ise açıktan destek veriyor…4 
Barzani’nin odasındaki haritada 25 ilimiz “Kürdistan” sınırları içerisinde gösteriliyor. 

Barzani’nin televizyonu RUDAV, her akşam verdiği hava tahminlerinde, bu illerimizi 
uydurdukları Kürtçe isimlerle sahipleniyor… 

Her şey son derece açıktır. 

*** 

“Referandum”un toprak bütünlüğümüzü hedef aldığını bir tek gizleyen, Y-CHP’nin 
HDP kanadı kaldı: 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, referandumu “hak” olarak gördüğünü ve “savaş 
sebebi olamayacağını” açıkladı.5  
Y-CHP yönetiminde etkin olan bu grup, tezini “Self Determinasyon”a (Ulusların 
Kaderlerini Tayin Hakkı) dayandırıyor.6  
Oysa, Kürtler bu referdandum ile kendi kaderlerini değil, birlikte yaşadıkları diğer 
ulusların (Araplar, Türkmenler, Keldaniler ve Asuriler) kaderini tayin edecekler!.. 

Bir ulusa hakkını verirken diğer ulusların haklarını yok etmek, bir hakkın kullanılması 
olarak kabul edilemez! 

Günümüzde emperyalizm, ulusların kaderini tayin hakkını milli 
devletleri parçalamanın aracı olarak kullanmaktadır… 

                                                           
2 https://www.aydinlik.com.tr/36-bin-pesmergeye-365-milyon-dolar-dunya-eylul-2017-1 
3 https://www.amerikaninsesi.com/a/barzani-referandum-kararindan-vazgecmiyor/3903126.html 
4 https://tr.sputniknews.com/analiz/201709151030151225-israil-bagimsiz-kurt-devleti-kurma-fikri 
5 http://www.ntv.com.tr/video/turkiye/engin-altay-referandum-karari-savas-gerekcesi-degildir 
6 http://akademikperspektif.com/2014/03/25/uluslararasi-hukukta-self-determinasyon-hakki/ 



Parçalanan devletler, bağımsızlıklarını yitiriyor ve her bakımdan emperyalist devletlerin 
hegemonyası altına girmek zorunda kalıyorlar… 

Yakın geçmişte örneklerini yaşayarak gördük. 

Dolayısıyla, ulusları böyle bir sonuca götüreceği açıkça belli olan “ulusların kaderini 
tayin hakkı”nın kullanılması desteklenemez! 

*** 

Y-CHP’nin CHP kanadı ise ülke çıkarlarını gözetmeye çalışıyor: 

Referandumu gayrimeşru7 ilan eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 
“Siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler içeren bir paket hazırlanmalı” diyerek, 
refaranduma engel olunmasını savunuyor… 8 
*** 

Silahlı İnsansız Hava Araçları’nın (SİHA) Hakkari’de PKK’lıları vurması üzerine de Y-
CHP’nin HDP/PKK kanadı ortalığı ayağa kaldırmaya kalkıştı. 
Kemal Kılıçdaroğlu, yine TR-705 kod numaralı Genel Başkan Yardımcısı Sezgin 
Tanrıkulu’nu sahneye sürdü: 
Tanrıkulu: 
“SİHA’lar sivilleri vurdu” dedi.9 
Ardından Dersimli mikrofonu aldı: 
Öldürülenler için, “Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah 
olması lazım. O da yok” diyerek, her zamanki gibi TR-705’e sahip çıktı…10 
Emekli Komutan Mustafa Önsel, SİHA’ların vurduğu kişilerden birinin “Piro Ahmet” kod 
adlı Abdullah Sönmez, diğerinin de “Givara Cemal” kod adlı Yusuf Öztürk olduğunu ODA 
TV’de açıkladı.11  
Yaralı olarak kurtulup hastaneye kaldırılanların da PKK işbirlikçisi olduğu anlaşılıp 
tutuklandığı ortaya çıktı… 
*** 
CHP’nin PKK hizmetine verildiğini ve Y-CHP adıyla bu görevi yapmakta olduğunu 
gösteren bu son iki örnek gerçekten ibret vericidir. 

“Adalet Kurultayı”nda “Demokrasi İçin Birlik” çağrısıyla yapılan ve eski HDP 
Milletvekili Levent Tüzel‘in yöneticiliğini yaptığı “Örgütlü Toplum ve Adalet” konulu 
çalıştayın amacının, halkı aydınlatmak değil, kamuoyu önüne çıkma sorunu yaşayan 
PKK’lılara CHP’nin olanakları bu fırsatı yaratmak olduğu anlaşıldı… 

                                                           
7 https://www.aydinlik.com.tr/barzani-nin-yayin-organi-ozturk-yilmaz-i-hedef-aldi-dunya-eylul-2017 
8 http://www.ntv.com.tr/turkiye/chpli-ozturk-yilmaz-barzaniye-24-saat-sureverilmeli 
9 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201709101030074166-sezgin-tanrikulu-siha-sivil-kesin-bilgi/ 
10 http://www.kanalahaber.com/haber/siyaset/kilicdaroglu-terorist-olabilir-ama-elinde-silah-yok-372837/ 
11 http://odatv.com/peki-hakkaride-aslinda-ne-oldu-1409171200.html 



CHP’nin kurumsal olarak düzenlediği bir etkinlikte, yöneticiliğin PKK’nın Meclisteki 
uzantısı olan HDP’nin eski bir milletvekiline bırakılması başka ne anlama gelebilir? 

Nitekim raporun içeriği ile de PKK ile FETÖ’ye kol kanat gerilmiştir… 12 
Her gün yeniden ortaya çıkmaktadır ki, CHP’yi işgalden kurtarmadan Türkiye’nin 
kurtuluşu çok zor olacaktır… 

İmkansız değil!..

                                                           
12 https://sendika62.org/2017/09/demokrasi-icin-birlik-orgutlu-toplum-ve-adalet-raporunu-yayimladi/ 



 

 BEŞİNCİ KOL YENDE KALMAZ!.. 

 “Yasemin Devrimi” Suriye’de takılınca; El-Nusra, ardından IŞİD devreye sokuldu. 

Suriye ve Irak’ta etnik temizliğe başladılar. 

ABD, bu katiller sürüsünün boşalttığı alanlara PKK/PYD‘yi yerleştirdi. 

Emperyalizme ve faşizme karşı savaşmak amacıyla kurulan PKK, sonunda ABD’ye kara 
gücü oldu. 

Marksist-Leninst olduğunu ilan eden pek çok “sol” örgüt de PKK’nın peşine takılıp, 
“Halkların Birleşik Devrimci Hareketi” adı altında sözde “güçbirliği” yaptılar. 1  
Hep birlikte küresel güçlerin piyonu olmayı kabul ettiler. 

Emeği savunmak, emperyalizmle savaşmak ve özgür yaşamak için mücadele eden bu 
örgütlerin, sonunda emperyalist gizli servislerinin elinde silah olması ayrı ve acı bir 
öyküdür… 

Lanet olsun onlara geçmişte verdiğim değerlere… 

Tek ayakta kalan, emperyalizme tarihinde ilk defa ağır bir yenilgi yaşatan Mustafa 
Kemal’in düşünceleri ile askerleridir… 

Nokta… 

*** 

                                                           
1 http://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/120320163 



ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, bölge ülkelerinin ve özellikle de Şangay İşybirliği 
Örgütü’nün (ŞİÖ) sağlam duruşu ile ciddi sarsıntı geçirdi. 

Türkiye’nin güneyinde “İkinci İsrail”in kurulması projesi darbe üzerine darbe yiyor. 

Son olarak Rusya’nın Suriye’de PKK/PYD’yi bombalaması2 o cephede şok etkisi yarattı. 
Ahmet Davutoğlu ile başlayan “Eset politikası” yıllar sonra “Esat”a dönüşmesi Türkiye 
açısından bir dönüm noktasıdır. 

Kuzey Atlantik Paktı’nda (NATO) yerimiz olmadığını nihayet anladık. 

Küresel güçler, Çin’den satın alınmak istenen hava savunma sistemlerine engel oldular 
ama Rusya’dan alınan S-400 füzeleri önünde diz çökmek zorunda kaldılar… 

Türkiye rotasına girdi… 

*** 

Bugün S-400’lerin NATO’nun savunma sistemleri ile “uyumlu” olmadığını masalını 
dinleyen kalmadı. 

Bir önceki versiyonu olan S-300‘leri Yunanistan satın almıştı, o zaman “uyum” 
sorunundan söz eden olmamıştı. 

S-400’ler nedeniyle bir tek ABD “endişeli” olduğunu açıkladı. 

Bir de Y-CHP endişeleniyor nedense!? 

Kemal Kılıçdaroğlu (KK), S-400’lerin alınmasına karşı. 3  
KK’nın bilgisi içerisinde RUDAV’a konuşan ve PKK/HDP ile ittifakı savunan4  Erdal 
Aksünger de S-400’lerin “uyumsuzluğu” konusunda itirazını açıkladı! 
Demokrat Parti’den Senatör Ben Cardin ise, Politico dergisine verdiği mülakatta; 
Türkiye’nin NATO üyeliğinin tartışılmasını istedi.5  

                                                           
2 https://www.ulusal.com.tr/dunya/son-dakika-rus-ucaklari-ypgpkk-yi-vurdu-cok-sayida-terorist-oldu 
3 http://www.ensonhaber.com/kemal-kilicdaroglu-s-400lerin-alimina-karsi.html 
4 http://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/110920172?keyword=Erdal%20Aks%C3%BCnger 
Rûdaw’a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, şunları 
söyledi: 
“Gerçek bir demokrasi, insan hakları, özgürlük ve basın özgürlüğü için demorasiyi isteyen her platform ve taraf 
bence bir araya gelmeli. Hiçbir şekilde aksini düşünmüyorum. Demokrasi ve barışın canlanması için gerek HDP, 
gerek ise diğer taraflar, kim olursa olsun aynı platformda bir araya gelmemiz lazım.” 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Osman Baydemir ise, konuya dair şunları kaydetti: 
“Olması gereken ilk iş, Türkiye’deki bütün demokrasi güçlerinin ortak ilkelerde, ortak paydalarda, öncelikle 
seçime dair fırsat eşitliğinin ve seçim güvenliğinin, fikir hürriyetinin, OHAL dışında, olağan bir rejimin içerisine 
Türkiye’yi bir kez daha geri göndermenin çabasında ortaklaşmaları gerekiyor. 



NATO adına yapılan açıklamada: 

“Üyelerimiz alacakları ekipmanlara kendileri karar verir” denildi… 

Saldırı silahı olmayan, sadece savunmaya dönük bu füzelere itiraz eden Batı, Türkiye’yi 
elinden kaçırmak üzeredir… 

“Müttefik” bir ülkenin kendini savunmasına neden itiraz ediyorlar, açıklayan yok 
tabii!.. 

*** 

“Suriye’de ne işimiz var” diyerek, Fırat Kalkanı harekatına karşı çıkanlar, 
bilerek/bilmeyerek düşman saflarında yerlerine aldılar. 

“Harekat IŞİD ile sınırlı olmalı” diyerek PKK/PYD’ye kol kanat gerenler de aynı 
durumdadır. 

Toprak bütünlüğümüzü açıkça tehdit eden emperyalistlerin bu alçak planına karşı, bölge 
ülkelerinin birlikte karşı koyması en akıllıca iştir. 

Türkiye’nin ŞİÖ ile birlikte hareket etmesi bölge ülkelerinin yararınadır. 

Denebilir ki, 15 yıllı AKP iktidarının desteklenecek en önemli icraatı bu olacaktır… 

İdlip konusundaki tutumumuz, Ortadoğu halklarının kaderini belirleyecek önemdedir. 

Türkiye var gücü ile bu emperyalist saldırıya karşı koymalı, Türk halkı top yekun 
TSK’nun arkasında durmalıdır. 

AKP’ye karşıtlık olsun diye milli duruşa iştirak etmeyenlerin, 5. kol faaliyeti6 
yürütenler olarak anılacaklarına kimsenin kuşkusu olmasın… 

Gün gelir 5. kol kırılır, yen içerisinde de kalmaz!..

                                                                                                                                                                                     
5 http://www.politico.com/story/2017/09/14/turkey-russia-purchase-may-trigger-sanctions-242725 
6 Beşinci kol, fiilî müdahale ile ele geçirilemeyen bir kitleyi ya da devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya 
da terör yoluyla manevî etkiye maruz bırakmak suretiyle müdahaleye uygun hale getirmek ya da fiilî savaş 
esnasında savaşı daha kolay kazanmak için yapılan her türlü manevî yıkıcılıktır. 
İspanya iç savaşı sırasında ünlü Frankist General Emilio Mola Madrit’i aldığı ablukanın ne kadar süreceğini soran 
gazetecilere: ”Dört koldan kuşattık, beşinci kolumuz da şehirde, çok süreceğini sanmıyorum” demiştir. 
Terimin literatüre bu olay nedeniyle girdiği söylenir. 



 

CHP ÖZELLEŞTİRİLİNCE 

Bir ülkede muhalefet teslim alınarak yok edilmişse, iktidarı eleştirmek beyhudedir! 
Önce muhalefeti kurtarmak ya da yeniden örgütlemek gerekir. 
Örgütsüz mücadelenin başarı şansı yoktur! 
Nokta. 
*** 
Kimseye danışmadan, parti organlarında tartışmadan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu 
cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edip, “tıpış tıpış” oy vermemizi izleyen Y-CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı şekilde tek başına “Adalet Yürüyüşü” ile “Adalet 
Kurultayı”na da karar verdi… 
Tek başıma Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceğim dedi, on binler arkasına takıldı. 
Bu eylemlerle halka hangi mesajın verilmek istendiğini merakla izleyenler hayal 
kırıklığına uğradılar. 
“Adalet Yürüyüşü”ne PKK’nın verdiği desteği HDP’nin sorunu kabul eden partililer, 
HDP’nin Diyarbakır’da yaptığı “Adalet ve Vicdan Nöbeti”ne Y-CHP’nin verdiği desteği 
İstanbul İl Başkanlığı’nın “işgüzarlığı” gibi düşünüp sineye çektiler… 
“Adalet Kurultayı”nda öne çıkartılan isimler, bu etkinliklerin arkasında bir bit yeniği 
olduğu kuşkusunu artırdı. 
Nihayet yetkili ağızlardan açıkça dillendirilmeyen HDP ile ittifak arayışına Ankara 
Milletvekili Şenal Sarıhan’ın hazırladığı raporda1 yer verilerek CHP’yi işgal altında 
tutanların gerçek niyeti ortaya serildi… 
Dağ fare doğurdu… 
Y-CHP yönetimi hendeklere gömülen PKK’yı yeniden görüşme masasına çağırıyordu. 
Y-CHP’nin açık çek verdiği “açılıma” devam edilsin isteniyor. 
CHP’nin kırmızı çizgilerinden vazgeçmesi öneriliyor. 
PKK terörü “Kürt fobisi” olarak isimlendiriliyor. 
PKK/HDP ile “güçlü bir ittifak” kurulması çözüm olarak dayatılıyor… 

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/adalet-kurultayi-ndan-hdp-ile-ittifak-cikti-politika-eylul-2017-3 



Plana göre 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, Doğu ve Güneydoğu’da PKK aday 
göstermeyecek, CHP’nin göstereceği adaylar desteklenerek yerel yönetimler PKK’ya 
teslim edilecek… 
Son derece kurnazca düşünülmüş! 
Böylece CHP tabanına izlediği politikalarla oylarını artırdığı mesajını verirken, PKK’ya 
da kuvvetli bir koruma kalkanı sağlanmış olacak… 
PKK’ya yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütünü övdükleri için tutuklanan HDP’li 
belediye başkanları bu şekilde tutuklanmaktan da kurtulacaklar. 
İlk defa SHP ile HEP’in 1991 milletvekili seçimlerinde uyguladığı bu yöntem sonunda, 
Abdullah Öcalan’ın gösterdiği adaylar Halk Partililerin oyları ile Meclis’e geldiler. 
SHP’nin yüzde 28‘lerde olan oy oranı ise yüzde 20’leregerilemişti. 
Aynı yöntem bir kez daha denenecek! 
Bu defa CHP’nin oyları artacak!? 
Aynı su ile iki kez yıkanılabilir mi veya aynı malzemeler ile aynı deneyi yapıp farklı 
sonuçlar alınabilir mi pek yakında göreceğiz. 
Biz bu sonucu beklerken de iş işten geçmiş olacak… 
Geçmiş olsun CHP, geçmiş olsun Türkiye!.. 
*** 
ABD güdümündeki düşünce kuruluşlarının teşviki ile getirildiğimiz nokta gayet açıktır: 
Y-CHP, HDP/PKK ile hendeklerde başlattığı ittifakı, yerel seçimlerde ortak aday 
göstererek sürdürecek! 
Doğal olarak adayları da İmralı ile Kandil belirleyecek. 
Peki, bu hain plan karşısında CHP’liler ne yapacak? 
Dersimli Kemal’in partideki konumu güçlendirildiğine göre, CHP seçmeni gösterilen 
adaylara “tıpış tıpış” oylarını verecek CHP’yi birinci parti yapabilecek mi acaba? 
Bekleyip göreceğiz! 
Önümüzde bayağı zaman var ama halkın beklemeye takatı kalmadı… 
*** 
Y-CHP ile PKK’nın ittifakını anladık. 
Anlayamadığımız bu ittifaktan ne beklendiği ve tartışmaya açılmayan konulardır. 
İttifakın sonunda: 
a.) PKK silah bırakacak ve ABD’nin kara gücü olmaktan çıkacak mı? 
b.)Yoksa Y-CHP de silahlanıp dağa mı çıkacak? 
c.)Ya da şimdi olduğu gibi, Y-CHP ovada, PKK dağda “siyaset” yapmaya devam mı 
edecek? 
Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı Dersimli Kemal’i lider kabul edip peşinden gidenlerin, 
çoktan seçmeli bu soruya cevap verebilmeleri gerekir… 
*** 
Bir sorum daha olacak; klasik ve biraz uzunca: 
Bu soruya Eşkıya Seyit Rıza’yı önder olarak kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanıt 
vermesini istiyorum. 
Geçenlerde yardımcın Öztürk Yılmaz’ın “Sonucunu tanımayız, Suriye benzeri iç savaşı 
tatikleyebilir” dediği referandum için “Güney’in de referanduma gitme hakkıdır” 
dedin. Bunun anlamı referandum sonunda “evet” çıkarsa güney sınırımızda “Bağımsız 
Kürdistan” devleti kurulabilir demektir. “İkinci İsrail” olacağına en ufak bir kuşku 
bulunmayan bu yeni devletin kuruculuğuna soyunanlar; Türkiye, İran ve Suriye’den 
de toprak talepleri olduğunu gizlemiyorlar. Bu durumda HDP/PKK ile ittifak 
yaparak bölücülüğe hizmet etmiyor musunuz? 
Ey! Dersimli’nin Destekçileri! 



Siz bu soruya yanıt aramayın… 
Sizin göreviniz: Kılıçdaroğlu’nun verdiği yanıtı tekrar etmektir!.. 
*** 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında söylediği: 
“Nereden bileyim CHP’nin sonsuza kadar benim partim olarak kalacağını” sözleri2 
sayenizde doğrulandı. 
CHP’yi özelleştirdikten sonra tek yaptığınız doğru iş bu oldu…

                                                           
2 CHP Genel Sekreteri Recep Peker’in CHP ile ilgili bir vesikayı Atatürk’e imzalatmaya getirdiğinde Atatürk 
vesika üzerine: “Partim…” özünü yazınca, rahmetli Recep Peker: 
– Paşam niçin Cumhuriyet Halk Partisi yazmıyorsunuz? diye sormuştu. 
Atatürk: -“Nereden bileyim CHP’nin sonsuza kadar benim partim olarak kalacağını?” dedi. (Falih Rıfkı Atay, 
Babanız Atatürk, s.57) 



 

AKP’YE DESTEK BU KADAR OLUR 

CHP’nin düzenlediği “Adalet kurultayı”nda Atatürk’ün posteri yok. 

CHP’li olmayan Y-CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun var. 

DHKP-C üyesi olmak iddiası ile tutuklu bulunan Nuriye ile Semih’in fotoğrafları 
unutulmasın diye “Hafıza Sokağı”na asıldı. 

Türk bayrağı Y-CHP’de bulundurulmuyor. 

6 Ok’lu CHP bayrağını ise sallamaya utanıyorlar… 

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı yasak. 

Hak-hukuk-adalet sloganını mecburi yaptılar… 

*** 

Yurtseverlerin yargılandığı Ergenekon ve Balyoz davalarının baş destekçisi Levent 
Gültekin’e başköşede yer verildi: 

“Yaşamda adalet” başlıklı gündemin konuşmacısıydı. 

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un İmralı’ya gönderilmesini o önermişti. 



FETÖ üyesi hakimlerin müebbet hapis cezası verdiği yurtseverlere; “Allah size uzun 
ömürler versin” diyerek, ömür boyu hapis cezalarının eksiksiz çekilmesi için dua 
etmişti. 

Kurultayın akılda kalan konularından biri de: Altan Kardeşler için adalet istenmesiydi… 

FETÖ terör örgütünün eylemlerini meşrulaştırmak için gecelerini gündüzlerine katan, 
kumpasları gerçek göstermek için kanal kanal dolalaşan, uydurulmuş delillerle halkı 
aldatan, CIA’nın Türkiye’deki taşeronlarına, ne gibi bir adaletsizlik yapıldığını anlatan 
henüz çıkmadı! 

PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’nin; terör örgütüne yardım ve yataklık eden, destek 
verici konuşmalarla cesaretlendiren milletvekilleri ile terör örgütüne kamu mallarını 
peşkes çeken, yemek gönderen, belediye araçlarını veren belediye başkanlarının 
tutuklanması da şiddetle protesto edildi. 

Halbuki, dokunulmazlıkların kaldırılmasına “evet” diyen de Y-CHP’ydi. 

PKK üyelerine nasıl bir adaletsizlik yapıldığını hiçbir zaman anlatamadı… 

*** 

“Adalet kurultayı”nın ikinci günü, gündemde “İnançta adalet” vardı. 

Alevi Bektaşı Federasyonu Başkanı Muhittin Yıldız’a mikrofon teslim edildi. 

Yıldız, ilk iş olarak tutuklu PKK’lı milletvekillerine destek için tutulan “Adalet ve Vicdan 
Nöbeti”ni selamladı. 

6 kilometrelik Conk Bayırı yürüyüşü ile FETÖ ve PKK’ya verilen destek gizlenmeye 
çalışıldı. 

Bir ölçüde başarıldı… 

*** 

Y-CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Kuzey Irak yorumu “bağımsızlık referandumu”na 
destek gibiydi. 

Tezcan: 

“Kuzey Irak’ta bir bağımsızlık, ayrı bir devlet kurma referandumu Kuzey Irak’ın toprak 
bütünlüğünün ihlalidir” dedi.1  

                                                           
1 https://www.chp.org.tr/Haberler/56/genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-bulent-tezcan 



Dikkat! 

Hazret, Irak’ın toprak bütünlüğü değil, Kuzey Irak’ın toprak bütünlüğünden söz etti. 

Sonunda toprak bütünlüğümüzü tehdit eden bu girişimin Y-CHP tarafından 
desteklendiği bizzat Dersimli’nin ağzından itiraf edildi. 

Kılıçdaroğlu da: 

“Güney’in referanduma gitme hakkı olduğunu” söyledi.2  
Y-CHP ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik aynı fikirdeydi…3 
*** 

Döndü dolaştı, kürsü ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile HDP Milletvekili Levent Tüzel’e 
teslim edildi. 

Alper Taş, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanma sebebini, Erdoğan’a “Seni 
başkan yaptırmayacağız” demesine bağladı. 

Bu beyler, CHP-HDP “ittifakına” vurgu yapara,k Selahattin Demirtaş’a saygılarını 
sundular. 

Dersimli Kemal, söylemek isteyip de CHP tabanından tepki alacağı için 
söyleyemediklerini ÖDP ile HDP temsilcilerine söyletip görevini yerine getirdi. 

*** 

“Eğitimde adalet” gündemli çalıştayda Nur Tarikatı‘nın temsilcisi konuşturuldu. 

Tarikat’a bağlı Yeni Asya’nın Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz, Risale-i Nur 
kitabından bölümler okudu. 

CHP tabanının buna çok ihtiyacı vardı! 

KHK ile ihraç edilen FETÖ üyeleri ile tutuklu HDP milletvekillerine “özgürlük” istendi… 

Özgürlük tutsaklar için istenir! 

*** 

FETÖ’nün kitle tabanı yok! 

                                                           
2 https://www.aydinlik.com.tr/bolucu-referanduma-yesil-isik-politika-eylul-2017 
3 https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/devlet-kurmak-herkesin-hakki 



FETÖ’ye duyulan nefret, 15 Temmuz’dan sonra tavan yaptı. 

Bu yüzden FETÖ’nün destek verdiği/vereceği partilerin başarı şansı olamaz. 

Bunun en anlaşılır ispatı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarıdır. 

Ne demişti Einstein: 

Aynı deneyi yapıp farklı sonuçlar beklemek ahmakların işidir… 

*** 

FETÖ’nün şövalyeleri kaçacak delik arıyorlar, çoğu ABD ve AB ülkelerinde sığıntı. 

Kamuoyunun FETÖ’cü olarak tanıdığı isimlerin “destek” vereceği partilerin ölü 
doğacağını sokakta çocuklar bile kestirebiliyor. 

Bu yalın gerçeği bir tek FETÖ’cüler mi bilmiyor! 

Hadi canım sen de… 

FETÖ’nün kaçakları, gerçekte destek verdikleri bir harekete açıktan destek verecek 
kadar budala mı? 

Meral Akşener hareketini başarısız kılmak için açık destek veriliyor olamaz mı? 

Bu olasılığın üzerinde neden hiç durulmuyor? 

Meral Akşener’in geçmişte Fetullah Gülen’i övmesi, onun Cemaat üyesi olduğunu kanıtı 
kabul edilemez! 

Zira bu haini o tarihlerde övmeyen mi vardı? 

*** 

Bu nedenlerle, FETÖ’nün Meral Akşener önderliğinde kurulacak partiye verdiği “desteği” 
aslında “köstek” olarak kabul etmek daha doğru olur. 

Ümit Özdağ’ın FETÖ açıklamasına4 rağmen, Sosyal Medya durulmuyorsa bu işin içinde 
bir iş daha aramak gerekir… 
Bekleyip görmek en iyisidir. 

                                                           
4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/815746/Umit_Ozdag_yeni_partinin_ilk_icraati 



*** 

AKP’yi ancak; sağdan bir parti parçalayıp, iktidardan düşürebilir… 

Bir eli FETÖ, diğeri PKK üzerinde olan Y-CHP’nin, AKP tabanından bir tek oy kopartması 
mümkün değildir. 

Hele de “Adalet yürüyüşü” ile “Adalet kurultayı”ndan sonra, bu olasılık tümden yok 
edildi. 

En yakınınızda bulunan AKP’lilere sorun bakalım. 

Bu iki etkinlikten sonra Y-CHP’ye oy vermeyi düşünüyorlar mı? 

Yoksa yerlerine çakılı mı kaldılar! 

Muhalefet iktidarın hizmetinde değil mi?



 

ABD DARBENİN İÇERİSİNDEYDİ! 

Ayrıntıları1 nolu dipnottaki bağlantıyı açarak okuyacaksınız. 
 
 Kısaca özetleyelim: 

 Akıncı’dan kalkan ve halka bomba yağdıran F16’lara yakıt ikmali, Adana 10. Tanker 
Üssü’nden (İncirlik Üssü) yapılmıştı. 

 Üssün eski komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van, darbe başarıya ulaşsaydı sıkıyönetim 
komutanı olarak görev yapacaktı. 

 Halka bomba attıran sıkıyönetim komutanı! 

 IŞİD’e karşı koalisyonda koordinasyonu sağlamak için o gece İncirlik’te bulunan şimdiki 
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tuğgeneral İrfan Özsert ile darbe girişimi içerisinde yer 
almayan üsteki subaylar, Van’ın kaçırılmasını engellediler. 

 FETÖ’cü Van, ABD 39. Hava Üssü’nün eski komutanı Albay John Walker’e sığındı… 

 Üssün uçuşlara kapatılmasından sonra, ABD’li komutan Walker, Van’ı teslim etmek 
zorunda kaldı. 

 ***  

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/15-temmuz-da-incirlik-te-neler-yasandi-turkiye-agustos-2017-1 



ABD Büyükelçiliği, FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İmamı Adil Öksüz’ü 
üzerinde bulunan ve adına kayıtlı olmayan gizli telefondan neden aradığını da hala 
açıklayamadı! 

 ABD’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin içerisinde olduğu kanıtları ile ortaya çıkmaya 
başladı… 

 İncirlik Üssü’nün sicili 15 Temmuz darbe girişimi ile bozulunca, ABD Kuzey Irak 
Bölgesel Yönetimi sınırları içinde kalan Zumar bölgesinde üs kurmaya başladı. 

 Şu ana kadar bu üsse aralarında uzun menzilli toplar da bulunan 300 ağır silah 
yerleştirildi. 

 *** 

 1979’dan bu yana ilk defa bir İran Genelkurmay Başkanı’nın Türkiye’yi ziyaret etmesi 
ve stratejik işbirliğinin konuşulması son derece önemlidir. 

İran Genelkurmay Başkanı Muhammet Bakiri’nin Türkiye ile 
“Amerikalıların kanunsuz olarak bulunduğu Suriye’nin kuzeyinde, Suriye 
hükümetinin egemenliğinin sağlanması noktasında anlaşmaya vardıkları” şeklindeki 
sözleri, Ortadoğu halklarının emperyalizme karşı savaşma kararlılığını yükseltiyor… 

  

Bu açıklama, emperyalizmin “mezhep” temelinde ulusları ayrıştırmasına etkili bir yanıt 
olmuştur. 

 ABD’nin kara gücü olmayı kabul eden PKK/PYD’ye karşı ortak operasyon yapılacağı 
söylentisi ise çok daha önemlidir. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’la müşterek harekatın her an gündemde olduğunu 
açıklaması ABD ile savaş halinde olduğumuzun dünyaya ilanıdır. 

 İran Genelkurmay Başkanının ziyaretinden sonra Rusya Genelkurmay Başkanı 
Türkiye’ye geldi. 

 “Vekalet savaşları” olarak izlediğimiz savaşların arkasındaki güçler birer birer ortaya 
çıkmaya başladılar. 

 Savaş emperyalizmle mazlum halklar arasında bütün şiddetiyle devam ediyor. 

 Bu savaşın sonunda, ABD’nin halkları “etnik” temelde bölerek köleleştirmesi taktiği de 
ciddi ölçüde yara alacaktır. 



 Türkiye NATO’dan uzaklaşıp, Avrasya’da kendine yer hazırlamakla doğru rotaya girdi. 

 Buna karşılık; ana muhalefet partisi CHP, Batı’ya bağlılığını ilan etti.2  

 Aynı şekilde, Meral Akşener önderliğinde kurulacak olan “Merkez Partisi” adına yapılan 
açıklamada da “Türkiye, Batı bloğunda kalmalı” deniliyor… 3 

 Ne yazık ki, Türkiye’de muhalefet umudunu ABD/AB‘ye bağlamış durumdadır. 

 Oysa 15 Temmuz Darbe Girişimi’nden sonra ABD karşıtlığı ise tavan yapmıştı. 

 Muhalefet bu potansiyeli değerlendiremiyor ve iktidarın kullanımına bıraktı. 

 ABD’ye uşaklık yaparak emperyalizme karşı olunamaz! 

 Kendilerini “solcu” olarak tarif edenlerin emperyalistlerle aynı safta buluşması 
hazindir. 

 Bu kafaların halk desteğini alarak iktidarı değiştirmesi ile de bir şey değişmez!..

                                                           
2Kılıçdaroğlu Whasington’daki Brooking Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada: 
“Dış siyasette yerimiz batıdır. 200 yıldır batılılaşmaya çalışıyoruz. CHP’nin bu konuda 
bir tereddüdü yoktur. 
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini temel bir hedef olarak benimsiyoruz. 
NATO ittifakını önemsiyoruz ve NATO’nun önem, rol ve etkisinin günümüz dünyasında 
daha da arttığını düşünüyoruz. Türkiye ittifaklarına sadık bir ülkedir” diyerek, CHP’nin 
anlayışını açıkça ortaya koymuştur.  
http://www.gercekgundem.com/kilicdaroglu-abdde-ne-soyleyecek-8742h.htm 
 
3 http://www.hurriyet.com.tr/umit-ozdag-merkez-sag-degil-milli-merkez-40549074 



 

ABD’NİN MECLİS’TEKİ GÜCÜ!.. 

2017’de gümrüksüz olarak 750 bin ton buğday, 700’er bir ton arpa, mısır, 100 bin ton 
pirinç ithaline izin verildi. 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “beyaz altın” olarak 
adlandırılan dünyanın en kaliteli pamuğunun Türkiye’de yetiştirildiğini belirterek; 1 
milyar 240 milyon doları pamuk olmak üzere 2,3 milyar dolar pamuk, pamuk ipliği ve 
pamuklu mensucat ithalatının son bulmasını istedi… 

TÜİK verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında ithal edilen 2.1 milyon ton buğdaya 444 milyon 
dolar ödendi. 

Et ve Süt Kurumu’na da gümrüksüz olarak 1 milyon 475 bin baş canlı hayvan ithalatı 
için yetki verildi. 

Bunlara ilaveten sıfır gümrükle 95 bin ton kırmızı et ithalatı yapılacak. 

TÜİK işsiz sayısını 3 milyon 225 bin olarak açıkladı. 

Son 6 ayda işsiz sayısında artış binde 8’i buldu. 

AKP, tarım-hayvancılık konusundaki politikaları ile sınıfta kaldı. 

Gümrüksüz tarım ürünü ithalatı, çiftçiyi yabancı ülke çiftçileri ile rekabet edemez hale 
getirdi ve üretimi düşürüyor. 

Tarım bitme noktasına doğru doludizgin gidiyor. 



Buna bağlı olarak da işsizlik artıyor tabii… 

*** 

Karadeniz bölgesinde fındık üreticisi adeta teslim alındı. 

Fındık fiyatları maliyetini korutmuyor. 

Çoğu kimse fındığını toplayamadı. 

Fındık dalında kaldı. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının TMO’nun 10,5 liraya fındık alacağını açıklaması 
acı gerçeği gözler önüne serdi. 

Randıman farkı ve diğer kesintiler düşüldüğünde üreticinin eline geçecek paranın 9 
TL’nin altında olacağı anlaşılıyor. 

Fındık üreticisi Kurban Bayramına hazırlanırken asıl bayramı fındık baronları 
ile ayılar yapıyor… 

*** 

Türkiye, tarım ürünleri ve et ihraç eden bir ülke iken, AKP ile bunları ithal etmeye 
başladı. 
Buna rağmen hükümet, üreticinin desteğini kaybetmiyor! 
Nedeni basit: 
Düşmanla işbirliği içerisindeki muhalefet umut vermiyor, halk muhalefete güven 
duymuyor. 
Çoğunluk insanlık tarihi boyunca daima hatalı kararlar vermiş ve yanlış yolda 
yürümüştür. 
AKP’ye destek bir de bu nedenle azalmıyor. 
İslam bu durumu en etkili şekilde tespit eden din olmuştur.1  
İlginçtir: 
“Çoğunluk iradesine uymak”, dinimize göre “küfür” sayılır mı bilmiyorum ama doğru 
olmadığını kesindir! 
*** 
2010 yılından itibaren hayvan ve et ithalatı için yurt dışına giden para 4.4 milyar 
dolara ulaştı.2  
Hayvancılığımız yerlerde sürünmeseydi, bu kadar para ihracattan gelecekti… 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Rusya’dan buğday ithalatının tekrar başladığını ve 
engellerin kısa zamanda ortadan kalkacağı “müjdesini” verdi!3  

                                                           
1 http://www.cemilcan.gen.tr/sample-page/ 
2 https://www.dunya.com/sektorler/tarim/hayvan-uretimi-yetersiz-kaldi-ithalata-44-milyar-dolar-harcadik-
haberi-348279 



Çiftçiyi öldürme müjdesi! 

Sadece buğday ithalatında 16 milyar dolardan fazla paramız yurt dışına gitti.4  
Eğer tarım ürünlerini yeteri kadar üretebilseydik, bu para da bizde kalacaktı. 
Halkın refah düzeyi biraz yükselecekti belki. 
Tarım ürünü ithal etmek için de bir sebebimiz kalmayacaktı! 

*** 

2002’de dış borcumuz129 milyar dolardı, 2017’de ise 452 milyar dolara çıktı. 
Tarım-hayvancılık ülkesiydik ikisinde de tükendik. 
Nasıl geçindiğimizi bu rakamlar açıklıyor! 
Yandaşlara göre; duble yollar, köprüler, hava alanları yapıldı, bu yatırımların değeri göz 
önünde tutulursa Türkiye’nin dış borcu yok denecek kadar azaldı! 
Oysa, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımları yapan şirketlere sağlanan DEVLET 
GARANTİSİ ile asıl o şirketlerin geleceği garanti altına alındı. 
Onların sahiplerinin gelecek nesilleri için çalışma ve kazanma sorunu kalmadı gibi… 
Bizim torunlarımız ise maraba yapıldı!… 
Hükümetimiz buna büyüme diyor! 
Halkımız alkışlıyor! 
*** 
17 bin 840 kişinin yaşamını kaybettiği 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18. 
yıldönümünde kötü haber üzerine kötü haber veriliyor: 

Depremin 7.7 şiddetinde olması halinde, 20 milyon yaşayan İstanbul’da 675 bin kişinin 
ölmesi bekleniyor… 

470 toplanma alanının 77’ye düşmesi, hükümetin ne kadar vurdum duymaz olduğunu ve 
insan yaşamına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. 

Basına yansıyanlardan öğrendiğimize göre, 393 deprem toplanma alanı FETÖ’ye ve 
yandaşlarına peşkeş çekilmiş! 

İstanbul’daki binaların yüzde 27’sinin ise acilen yıkılması gerekiyor. 

Derpem sonrası çok sayıda patlama olacak ve yangın da çıkacakmış. 

İstanbul’un beslenmesi için hareketli iskeleler henüz hazırlanmamış. 

Tsunami tehlikesi bile varmış. 

TMMOB’ni bağlı 5 meslek odasının analizi böyle… 

                                                                                                                                                                                     
3 http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/turkiye-rusyadan-bugday-ithalatina-basladi-1844324/ 
4 http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler 



Abdest alıp depremi beklemekten başka alınmış bir önlem alınmamış! 

Bölünmüş yollar yaptık ya, Almanya bizi kıskanıyor!.. 

*** 
ABD’nin, PKK’nın Suriye kolu YPG’ye bugüne kadar 1250 TIR dolusu silah ve mühimmat 
gönderdiği rapor edildi. 
Bu acı gerçeğe rağmenY-CHP, PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP ile ittifak yapma 
peşindedir… 
Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” ve HDP’nin “Adalet Nöbeti” ile başlayan 
yakınlaşma “ittifak” arayışına doğru gidiyor!.. 
Dersimli Kemal, “HDP ve Akşener’le ittifak yapar mısınız” sorusuna; “Temel 
konularda uzlaşırsak sorunumuz yok” yanıtını verdi.5  
HDP yetersiz kalınca, ABD Y-CHP’yi devreye soktu. 
Bundan böyle, ABD’nin “Meclis’teki gücü” Y-CHP olacak… 
PKK ile ittifak yaparak AKP’nin iktidardan düşürüleceği fikrine inanmak gaflettir; bu 
amaca hizmet etmek ise cephe gerisinde düşmanla işbirliği yapmaktan başka bir 
anlama gelmiyor!..

                                                           
5 https://www.aydinlik.com.tr/kilicdaroglu-ndan-hdp-ve-aksener-le-ittifaka-yesil-isik-politika-agustos-2017-6 



 

“DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DÜŞMANIM OLABİLİR”!.. 

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger, CAPX gazetesine verdiği mülakatta: 

“Dış dünyanın IŞİD’le (ISIS) savaşını ‘illüstrasyon’1 olarak görebiliriz” tespitini yaptıktan 
sonra; “Şii İran ve önde gelen Sünni devletler de dahil olmak üzere, IŞİD dışındaki pek 
çok güç, onu yok etme ihtiyacı üzerine anlaşmaya varmışlardır” diyerek, “IŞİD yenilince 
boşaltacağı toprakları hangi oluşum devralacaktır?” sorusuna aradığı cevabın zorluğuna 
işaret etti… 

                                                           
1 İllüstrasyon: Bir gazetenin, derginin, kitabın içinde yer alan bir metinle ilgili, onu açıklayan, somutlaştıran, 
süsleyen resim, desen. 



Kissenger, IŞİD’ten boşalan bölgelerin İran tarafından ele geçirilmesi durumunda; 
İran’ın Tahran’dan Beyrut’a uzanan bir imparatorluğa dönüşebileceği tehlikesine 
işaret ederek, IŞİD’in ortadan kaldırılmaması gerektiğini vurguladı… 2 
Kisinger, “Çağdaş (bugünkü) Ortadoğu’da düşmanımın düşmanı düşmanım 
olabilir” dedi… 

ABD’nin Ortadoğu siyasetini “savaş bitmesin”, Müslüman halklar birbirlerini kırsınlar 
şeklinde özetledi. 

Yani: 

Kendileri silah satmaya, biz savaşmaya devam edeceğiz! 

Silahın pazarı “savaş” ne de olsa! 

Bu anlamda ABD savaşlara karşı değil, karşı olduğu savaşların sonunda bazı ülkelerin 
büyümesi ve kontrolden çıkmasıdır. 

Zira bu halde enerji kaynakları ile nakil yolları da kontrolden çıkabilir hale geliyor! 

İran’ın imparatorluğa dönüşmesi olasılığına karşı, IŞİD’in yok edilmemesi teorisi 
geliştirildi… 

*** 

Suriye’de IŞİD’ten boşaltılan bölgelere PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin yerleştirilmesi, 
ABD’nin Ortadoğu planının zorunlu bir sonucudur. 

Irak’ın Kuzeyinde Barzani kontrolündeki bölgede, 25 Eylül’de “bağımsızlık” 
referandumu yapılması ve Ortadoğu’nun merkezinde ikinci İsrail’in kurulması BOP’un 
olmazsa olmazlarıdır… 

Türkiye’de 40 binden fazla insanı öldüren PKK’nın ABD tarafından “kara gücü” olarak 
kabul edilmesi, PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP sözcülerinin BOP kapsamında 
ABD’den görev istemesi, Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmet’in, 
Rakka’nın IŞİD’ten temizlendikten sonra yönetilmesi ve yeniden inşası için ABD’nin 
uzun vadeli olarak finansal ve siyasal desteğine ihtiyaç duyduklarını açıklaması3 hep 
aynı planın kilometre taşlarıdır… 
*** 

Bu hatırlatmalardan sonra, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Eceabat Kocadere Kamp 
Alanı’nda yapılacak olan “Adalet Kurultay”ına geçebiliriz: 

                                                           
2 https://capx.co/chaos-and-order-in-a-changing-world/ 
3 http://www.cemilcan.gen.tr/2017/07/30/siz-nesiniz-simdi-neredesiniz/ 



Kurultay için seçilen yer, Çanakkale Savaşları’nı anma etkinlikleri kapsamında her yıl 25 
Nisan sabahı düzenlenen 57. Alay Yürüyüşünün başlangıç ve kamp noktasıdır.4  
57. Alay, Çanakkale Savaşları’nın başlangıcı olan Anzak Çıkartmasını durdurmak için 15 
Nisan 1915 sabahı harekete geçen, çatışmalarda mevcudunun üçte ikisini kaybeden 
Hüseyin Avni Bey komutasındaki efsaneleşmiş Türk alayıdır.5  
Kılıçdaroğlu 57. Alay’ın kahramanlığını mı anıyor yoksa 57. Alay ismini 
bir ihanetin örtüsü olarak mı kullanıyor? 

Bu haklı sorunun yanıtını; Aydınlık gazetesinin 11 Ağustos tarihli nüshasında manşet 
yapılan HDP’nin hapisteki Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısı6  ile Maçka’da 
hunharca kurşunlanan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün cenaze töreninde arayacağız… 
ABD’nin kara gücü PKK’nın siyasi uzantısı olduğu kesin olan bir partinin, Atatürk’ün 
partisinin düzenlediği Adalet Yürüyüşü ile Adalet Kurultay’ında işi ne olabilir? 

PKK’ya “siyasi meşruiyet” ortamı hazırlamak CHP’nin üstüne vazife midir? 

HDP ile ittifak arayışı içerisinde olan Y-CHP’nin Türkiye’de iktidar olma şansı var mı? 

Emperyalizmin uşağı tartışmasız olan ve TSK’nın savaş halinde bulunduğu bir terör 
örgütünün hizmetine Atatürk’ün kurduğu partiyi veren Dersimli Kemal CHP’li olabilir 
mi? 

*** 

Sırası gelmişken bu cepheleşmede FETÖ’nün de yerini belirleyelim: 

Geçenlerde TSK’nın “FETÖ/PDY” raporunda önemli bir tespit yapıldı. 

Raporun bir çok yerinde “emperyalizm” ve “küresel güçler” ifadelerine yer 
verilerek; TSK’nın emperyalizmle savaştığı vurgulandı…7 
Daha önce de Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu başkanlığındaki bilirkişi heyetine 
“FETÖ/TSK” adlı bir rapor hazırlatılmıştı. 

Raporda: “Yurtdışı görevlerine seçilerek NATO kadrolarına atanan FETÖ/PDY mensubu 
subayların bazı milli ve askeri bilgileri gerek NATO makamlarına servis 
ettiği, gerekse de milli menfaatlerimizin söz konusu olduğu bazı konuların örgütün 
istediği şekilde gerçekleşmesini sağlayacak şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir” 
denildi….8 
Sokaktaki adamın anlayacağı dille ve bir iki cümle ile özetleyip bitirelim: 

                                                           
4 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/chpnin-adalet-kurultayinin-yeri-ve-tarihi-kesinlesti-1968016/ 
5 http://www.canakkalesavasi.gen.tr/57.-alay.html 
6 https://www.facebook.com/photo.php 
7 http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/gundem/soner-polat-tsk-milletin-destegini-bekliyor-24873 
8 http://www.ulusal.com.tr/gundem/tsk-raporu-feto-milli-ve-askeri-bilgileri-nato-ya-verdi-h153243.html 



1.) Türkiye, ABD ile savaş halindedir; PKK ile FETÖ ise düşmanımızla işbirliği 
içerisindedir!.. 

2.) Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyeci arkadaşlarının kurduğu 
CHP, düşmanla işbirliği içerisinde olan bu ihanet şebekelerinin hizmetine verilmiştir!.. 

3.) “Adalet Yürüyüşü” ve “Adalet Kurultayı” bu gerçeği gizlemek ve CHP tabanını 
aldatmak için sahneye konulmuştur…



 

“ADALET NÖBETİ” VE “YENİ DEVLET” !.. 

 “Vicdan ve Adalet Nöbeti”nde konuşan HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, 
“Güney Kürdistan neyi uygun görüyorsa, herkesin buna saygı göstermesi gerekir” 
vurgusunu yaptıktan sonra; “Diğer parçalardaki Kürtler de bilsin biz Kuzey’de özgürlük 
istiyoruz” diyerek, HDP’nin ayrılıkçılığın bayraktarlığını yapmaya devam edeceğini 
gösteriyor… 

Anadolu Ajansı’nın verdiği habere göre, Pentagon şimdiye kadar PKK’nın Suriye Kolu 
PYD’nin askeri kanadı YPG’ye; 90 TIR’lık silah, zırhlı araç ve askeri mühimmat vermiş… 

Kamuoyunda terör örgütü olmakla tanınan YPG, ABD’li efendilerinin tavsiyesine uyarak 
adını Suriye Demokratik Güçleri(SDG) olarak değiştirdi.. 

YPG-PKK ilişkisi artık gizlenmiyor. 

HDP-PKK ilişkisi de öyle. 

Şimdi de Y-CHP ile HDP’nin eylem birliğine alıştırılıyoruz. 

Y-CHP’nin saf tuttuğu ABD-PKK cephesi kartlarını açık oynuyor! 

Y-CHP’lilerin FETÖ imamları ile çektirdiği hatıra fotoğrafı ise darbenin siyasi 
ayaklarından birinin nerede yuvalandığını gösterdi. 



Diğer ayak zaten 12 yıllık ortaktı… 

*** 

15 Temmuz darbe girişiminde fiilen yer alan: 

74 tank, 246 zırhlı araç, 37 helikopter, 35 savaş uçağı, 3 bin 992 adet hafif silah ve 8 bin 
651 askeri personel TSK’nın sadece yüzde 1,5 kadarını oluşturuyor. 

Geri kalan yüzde 98,5’in ezici çoğunluğunun ulusalcılardan oluştuğuna kuşku yok. 

TSK içerisinde FETÖ kadar olmasa da başka CIA kontrolünde başka grupların varlığı 
Büyükada toplantısından biliniyor.1  
Ulusalcı askerler Amerikancı bir darbeye destek verecek olsalardı, darbeyi zaten hiçbir 
güç durduramazdı. 

ABD, akla ziyan bu fikri sürekli gündemde tutarak TSK’yı zayıflatmaktan vazgeçecek 
değil. 

15 Temmuz’da yapamadığı darbe ile Erdoğan’ı korkutmaya devam edeceğe benziyor: 

“Ulusalcılar darbe yapacak” yalanı, Erdoğan’ı teslim almak için kullanılan en önemli 
silahtı. 

Ergenekon ve Balyoz kumpasları ile TSK’dan tasfiye edilen kahraman subayların 
FETÖ’nün darbe girişimine karşı durmasıyla bu argüman etkisini iyice yitirdi. 

16 Temmuz sabahı AKP Genel Merkezi’ne Atatürk’ün posterinin asılması ile Erdoğan’ın 
bu gerçeği iyice kavradığı ilan edilmiş oldu. 

Buna rağmen Fetullah Gülen’in “15 Temmuz darbe girişimi ulusalcıların işi olabilir” 
şeklindeki açıklamasını gündemde tutma çabası, ABD’nin çaresizliğini gösteriyor. 

Michael Rubin’in, Doğu Perinçek’in darbe yapacağı yalanını ileri sürmesi, Işıkçılar 
Cemaati’ne yakın Türkiye Gazetesi’nin “Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir” şeklindeki 
manşeti ve iyice zıvanadan çıkan Cumhuriyet gazetesinin, Cumhuriyet karşıtı yazarı 
Nuray Mert’in, Erdoğan’ı Kemalistlerle mücadeleye çağırması, NATO cephesinin 
yenilgiyi kabul etmesinden başka anlama gelmez… 

*** 

Türkiye rotasını NATO’dan ŞİÖ’ne çevirdi. 

                                                           
1 http://www.dokuzeylulgazetesi.com/haber/yeni-tuzaklar-onumuzdedir-33610.html 



ABD destekli darbeye Türkiye’nin verdiği en etkili karşılık budur. 

S-400’lerin Rusya’dan alınma kararı, bu konudaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya 
koydu ki, NATO’ya verilen yanıttır. 

NATO sözcülerinin S-400’lerin NATO savunma sistemleri ile “uyumlu olma”2 şeklindeki 
dayatması, İsrail hedeflerine ateş edemeyen F-16’ların yazılımının millileştirilmesi ile 
çözülmüştü. 
S-400’ler de F-16’lar gibi NATO ülkelerinin hedeflerine ateş edebilirler. 

Köprülerin altından çok sular aktı… 

*** 

Yukarıdaki genel tablo içerisinde ABD’nin kara gücü PKK ile ittifak eden hiçbir siyasi 
parti Türkiye’de iktidar olamaz! 

1 Kasım seçimleri bunu bütün çıplaklığı ile gösterdi. 

Y-CHP’nin HDP’ye baraj atlatmak için destek vermesi hiçbir işe yaramadı. 

Sadece PKK’ya meşruiyet zemini hazırladı. 

AKP’nin bir defa daha tek başına iktidara gelmesine vesile oldu… 

Aynı su ile bir kez daha yıkanmayı halkın önüne koymak, AKP iktidarının sürekliliğini 
istemekten başka bir anlam taşımamaktadır. 

*** 

YAŞ kararları ise NATO cephesine vurulmuş ağır bir tokat gibidir. 

Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanan emekli askerler, bu kararları olumlu 
bulduğuna göre, ABD’nin istekleri yerine getirilmemiş demektir. 

ABD, TSK’dan ulusalcı-milliyetçilerin temizlenmesini istiyordu, isteği kursağında kaldı! 

Tam aksine kumpas mağdurları terfi ettirildiler… 

*** 

HDP’nin Diyarbakır Yoğurtçu Parkı’nda devam eden nöbetine Y-CHP’den destek geldi. 

                                                           
2 http://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/13/israil-artik-turk-f16-icin-dost-degil 



Y-CHP sözcüleri “açılım”a dönülmesi için mesaj üstüne mesaj veriyorlar.3  
“Adalet Yürüyüşü”nün Edirne Cezaevi önünde yapılacak bir mitingle sona erdirilmesini 
isteyenler, yürüyüş kolunu Yoğurtçu Parkı’na yönlendirmeyi başardılar… 

Dersimli Kemal, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı. 

İktidara talip değil! 

Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birini aday olarak önümüze koymayacağını ve tıpış tıpış o 
adama oy vermemizi istemeyeceğini kimse garanti edemez. 

Hayal aleminde gezinen veya tatlı rüyasından uyanmak istemeyenlerin bu tuzağa bir kez 
daha düşeceğinden korkuyorum. 

Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü”nün genel başkanlık yarışı için tek aday olma 
hamlesi olduğu da doğru. 

Bir taşla iki kuş vurmanın keyfini sürüyor… 

*** 

Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili yediğimiz kazığın boyutlarını göstermek için, Fetullah 
Gülen Hocaefendi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden 5 gün önce yaptığı vaazdan bir satır 
okuyalım: 

“Her tavrımızda iman-ı ekmel, İslam-ı ekmel, ihsan-ı ekmel, ihlas-ı ekmel, rıza-
yı ekmel, yakin-i ekmel demeliyiz, düşsek, sürçsek bile kalktığımızda el-
ihsan demeliyiz.”4  
  

Tıpış tıpış oy vermeye mecbur bırakıldığımız Ekmeleddin İhsanoğlu kimin adayıymış? 

Anlayabildiniz umarım!.. 

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kimin adamıdır? 

Buna hiç kafa yordunuz mu? 

*** 

AKP, MKYK Üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Ogan ağzındaki baklayı çıkardı: 

                                                           
3 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/794575/CHP_den___Vicdan_ve_Adalet___nobetine_destek_ 
4 http://www.gazeteciler.com/haber/ylmaz-zdil-sordu-kldarolu-da-itiraf-edecek-mi/256422 



“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu 
lideri Tayyip Erdoğan’dır” dedi. 

Kuvay-ı Milliyecilerin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yıkıldı mı? 

Yoksa “yeni devlet”i kurmak için yıkılıyor mu? 

AKP’lilerin “yeni devlet” söylemi yeni değil. 

Daha önce yaptıklarının adını “Sessiz Devrim” diyorlardı…



 

SİZ NESİNİZ ŞİMDİ NEREDESİNİZ? 

Merve Kavakçı’nın ABD vatandaşı olurken TC ile arasındaki bağlardan vazgeçtiğini 
resmen ilan etmesi ve ardından Türk vatandaşlığına geçmesiyle İncil üzerine yaptığı 
yeminden döndüğünü kabul edemeyiz. 

Türk vatandaşlığına kabul edilmek için Kuran üzerine yemin etme yok nasılsa! 

Kavakçı, halen yeminli bir ABD vatandaşıdır. 

ABD’nin çıkarlarını korumaya yemin etmiş birinin, Malezya’ya (Kuala Lumpur) 
Büyükelçi olarak atanması ne anlama geliyor acaba? 

Kavakçı’nın milletvekili seçildikten sonra, TBMM’nde türbanı ile yemin etmeye 
kalkışması, DSP Genel Başkanı ve daha sonraki Başbakan Bülent Ecevit 
tarafından Devlete meydan okuma olarak kabul edilmişti.1  
Aradan geçen süre içerisinde derelerin altından çok sular aktı. 

Yıllar sonra, türban bizzat Y-CHP’nin Genel Başkanı Dersimli Kemal Efendi eliyle Meclis’e 
sokuldu. 

Tek iftihar ettiği eylemidir, o gece rahat uyudu… 

Cumhuriyet karşıtlığında bayrak hala onun elindedir. 

Fırsat bulduğunda Dersim İsyanı’nın bastırılmasını “katliam” olarak anlatır. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=cbxkOBBZCwQ&feature=share 



Atatürk ve İnönü’ye katil damgasının vurulmasına o öncülük ediyor. 

Seyit Rıza’yı ve Şeyh Said’i her fırsatta aklıyor. 

Şakilerin torunlarından CHP adına özür diletiyor… 

CHP Gençlik Kolları yöneticilerine “Hepimiz Seyit Rıza’yız…” diye slogan attırıyor. 

Kısaca, Merve Kavakçı’nın temsil ettiği düşünceyi Y-CHP savunuyor… 

*** 

Elinde birkaç fasulye tanesi ile önünde diz çökerek Kıbrıslı Şeyh Nazım Kıbrısi gibi 
zavallı bir hastaya2 biat eden bu hanımın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi olarak 
atanması; sıradan bir atama, iade-i itibar veya geçmişin rövanşı olarak geçiştirilemez. 
Bu atama, düpedüz anayasal alt yapısı da hazırlanmış olan karşıdevrimin 
tamamlandığını gösterir. 

Son rotüşları kim olsa yapabilir… 

*** 

Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi, Devrim Kanunları’nın fiilen yürürlükten 
kaldırıldığının kanıtıdır, bir ihtiyacın karşılığı değil! 

Meclis İçtüzüğünde değişiklik yapılarak muhalefetin söz hakkının 5 dakikadan 3 
dakikaya indirilmesini, muhalefetin sesini kısmak olarak değerlendirmek ise fazlasıyla 
iyimserliktir. 

Mecliste etkili bir muhalefet zaten yoktur! 

Bu işbirlikçilere hükümete destek açıklaması yapmak için 3 dakika fazladır bile. 

Değişikliğin geçtiği gece; dostlar alış-verişte görsün diye Özgür Özel’in öncülüğünde, 
sabaha kadar Meclis’te yapılan şov, suret-i haktan görünme çabasından başka bir şey 
değildir. 

Gerçekte Y-CHP’nin, HDP‘ye devrettiği ve HDP’nin “Vicdan ve Adalet Nöbeti” adını 
verdiği “Adalet Yürüyüşü”nün devamı olan eyleme, yavru muhalefet ise 
hükümete destek vermekle meşguldürler… 

AB, Türkiye hakkında söyleyeceklerini; önce Y-CHP Genel Müdürü Kemal 
Kılıçdaroğlu’na söyletmekte, daha sonra da CHP tabanının “meşruiyet zemini 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=K-6Q_XC25lc 



sağlamlaştırdığı” eylemleri sürdürme görevini, PKK’nın Meclisteki 
uzantısı HDP sahiplenmektedir… 

Böylece “Adalet yürüyüşü” ile elde edilen “kazanımlar”, kül halinde PKK/HDP’ye 
aktarılmış olmaktadır. 

Bir kaset operasyonu ile CHP’nin ele geçirilip, Y-CHP‘ye dönüştürülmesindeki amaç da 
buydu zaten… 

*** 

PKK’nın “meşruiyet sorunu” ile dertlenenlerden biri ne yazık ki, Ünlü Şair Ataol 
Behramoğlu’dur. 

HDP’nin Meclise girmesi için desteklenmesini savunan dünya çapında ünlü piyanistimiz 
Fazıl Say’ın, 1 Kasım seçimlerinden önce düştüğü durumdan beter olmuştur. 

Behramoğlu, “HDP’yi PKK’nın siyasi kanadı olmakla mahkum ederek….ülkeyi…. 
kiminle, kimlerle, nasıl karanlıktan çıkartacak, parçalanmaktan kurtaracağız?” diye 
soruyor! 

Rüya aleminden konuşan ünlü şaire göre, “Türkiye Partisi” olan HDP’yi, PKK’nın “siyasi 
kanadı” olarak mahkum ediyormuşuz! 

HDP’ye “PKK’nın uzantısı” demekle, bayağı haksızlık ediyoruz yani! 

Behramoğlu ve 7 Haziran seçimlerinde HDP’ye oy verenler, “HDP ile ittifak” yapmadan 
Erdoğan’dan kurtulmanın mümkün olmadığına inanıyorlar!.. 

HDP ile ittifak yaparak veya HDP’yi destekleyip Meclise sokarak, Erdoğan’dan 
kurtulmanın mümkün olmadığını, 1 Kasım seçimlerinde yaşayarak gördüğümüze 
göre, test edilerek geçersiz olduğu ortaya çıkan bir fikirde ısrarın sebebi ne olabilir? 

Aynı deneyi yaparak farklı sonuçlar beklemek durumuna düşmeye ne gerek var!? 

Çürük bir fikri, Ataol Behramoğlu gibi aydınların seslendirmesi son derece vahimdir. 

Behramoğlu’nun çıkışı, Kılıçdaroğlu’nun “Adalet yürüyüşü” ile CHP tabanını HDP’yle 
ittifaka alıştırmasına katkı sunmaktan başka bir işe yaramıyor… 

Türkiye’nin öncelikli ihtiyacı; muhalefetin PKK/HDP ile ittifakı değil, Türk halkının 
ABD’nin kara gücü olarak savaşan bu ihanet çetesinden bir an önce kurtulmasıdır… 

*** 



24 Temmuz 2015 tarihinden bu yana, 7 bin 78 PKK’lının etkisiz hale 
getirildiği, 483 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, binlercesinin yaralandığı bir 
savaşı yok saymak, Türkiye gerçeklerine sırt dönmektir. 

ABD, Kongre kararı ile kara gücü olarak görevlendirdiği PKK/PYD’ye, yüzlerce TIR 
dolusu ağır silahlar vermeye devam ediyor. 

PKK’dan ele geçirilen ABD silahları ile IŞİD’ten ele geçirilenlerin seri 
numaraları birbirini takip ediyor. 

Ortadoğu’yu kan ve ateş Cehennemine çeviren bu iki örgütün arkasında emperyalistlerin 
olduğu gün gibi aşikardır. 

Silahlı bir terör örgütünün legal kanadını, “Türkiye Partisi” olarak göstermek ihanet 
değilse, aymazlığın daniskasıdır, o kadar… 

*** 

HDP Sözcüsü Osman Baydemir’in, “Abdullah Öcalan’a tecrit kalkıncaya kadar nöbete 
devam” açıklamasını duymazdan gelebilir misiniz? 

Adamlar saklamıyor, açık açık ne için nöbet tuttuklarını söylüyorlar… 

Böyle bir eyleme, CHP’nin destek vermesi kabul edilebilir mi? 

Ya ünlülere ne demeli!.. 

*** 

Türkiye’ye karşı ilan edilmiş ve her cephede süren savaşı inkar etmek, cephe 
gerisinde bozgunculuk veya düşmana askerlik yapmak değilse nedir? 

Savaş bütün şiddeti ile devam ederken; “savaş yoktur” anlamına gelecek sözler etmek 
ve Türk halkına karşı bu kirli savaşı yürüten bir örgütün legal kolunu, ‘Türkiye partisi” 
gibi göstermek, şehit ve gazi yakınları üzerinde nasıl bir etki eder? 

Askerler böyle bir savaşta şehit olacağına inanırlar mı? 

Şehit olma inancı yok olan asker savaşır mı? 

*** 

Dahası var: 



PKK/PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı daha yeni Associated 
Press’e konuştu: 

İlham Ahmet, Rakka’nın IŞİD’ten temizlendikten sonra “yönetilmesi” ve “yeniden 
inşası” için ABD’nin uzun vadeli siyasal ve finansal desteğine ihtiyaç duyduklarını 
söyledi.3  
Yaşadıkları toprakları işgal etmesi için dış güçlere çağrı yapanlarla, neyin ittifakını 
yapacaksınız? 

İşgalin mi? 

PKK/PYD, “manda” isteğinin çok ötesine geçmiştir! 

Emperyalistlerin ülkelerini işgal etmesini, kendilerini yönetmesini ve yeniden inşasını 
istiyorlar. 

“İstiklal-i tam” geleneğinden gelen yurtseverler, bu sözleri duymuyor musunuz? 

HDP, bu teslimiyetçi anlayışın TBMM’ndeki uzantısıdır. 

HDP’ye “Türkiye partisi” nasıl dersiniz? 

*** 

Son bir şey: 

FETÖ‘nün darbe girişiminden sonra, yurt dışına çıkan ve geri dönmeyen kaçak HDP 
milletvekilleri; Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer Öztürk’ün devamsızlık nedeniyle 
milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk itiraz, Y-CHP Milletvekili Mehmet 
Bekaroğlu’ndan geldi. 4 İlginç bulmadım! Haber değeri bile yok. 
 
Herkes görevini yapıyor çünkü… 

Bekaroğlu, Kılıçdaroğlu’nun söylemek isteyip, tabanın tepkisi 
nedeniyle söyleyemediği sözleri, kamuoyuna aktarmakla görevlidir… 

Sıradan bir işbirlikçidir… 

Peki siz nesiniz, bu cepheleşmenin neresindesiniz?!

                                                           
3 https://www.aydinlik.com.tr/dunya/2017-temmuz/pkk-nin-suriye-kolundan-abd-ye-bizi-terk-etmeyin 
4 http://www.ulusal.com.tr/gundem/mehmet-bekaroglu-pkklinin-tabutunu-tasiyan-hdpliye-sahip-cikti-
h170623.html 



 

“İSTİKLAL-İ TAM” VE İLKELİ DURUŞ!.. 

19 Haziran günü Tunceli-Erzincan yolunda ABD’nin kara gücü tarafından kaçırılarak 
şehit edilen ve cesedi dereye atılan öğretmen Necmettin Yılmaz‘ın adı, yolun 4 km’lik 
bölümüne verildi. 

Bu insanlık dışı cinayete karşı CHP Tunceli İl Örgütü’nün tepkisine, CHP Genel 
Merkezi’nin miting düzenleyerek verdiği destek, takdire şayandır. 

Aynı şekilde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Silivri Cezaevinden 
gönderdiği mesaj da önemlidir, görmezden gelinemez… 

Umulur ki, her iki partinin bundan böyle PKK/PYD terör örgütleri ile aralarındaki 
mesafe bir daha kısalmaz ve beklenen düzeye ulaşır… 

*** 

Şimdi de gençlerimizin ölüm fermanlarını yazan Amerikalıyı tanıyalım: 

Adı: Raymond ‘Tony’ Thomas, CIA Askeri İşler Direktör Yardımcısı. 

Thomas, geçenlerde Afganistan’daki (NATO Özel Operasyonlar Bileşen Komutanlığı – 
NSOCC-A). görevinden ayrıldı. 

2010-2012 yılları arasında ABD Özel Harekat Komutanlığı’nda komutan yardımcılığı 
yaptı. 

Pentagon’daki müşterek görevli üst düzey özel operasyon görevlisi idi. 



Thomas, Ranger alayı ve 1. SFOD-DELTA da dahil olmak üzere ABD Ordusunda çeşitli 
komuta pozisyonlarını düzenleyen bir üst düzey subaydır. 

West Point’ten 1980 yılında mezundur ve ülkesine 33 yıldır hizmet vermektedir.1  
ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün Colorado 
Eyaletinde düzenlediği yıllık güvenlik forumunda konuştu.2  
Forumun medya ortakları: 

NBC News ve MSNBC, sponsorları Ayasdi, Deloitte, Lockheed Martin ve Target’tir. 3  
Thomas, PKK/PYD ile ilgili açıklamalarda da bulundu: 

PYD’nin silahlı kanadı YPG‘ye ismini değiştirmelerini önerdiklerini anlattı. 

YPG, bu öneri üzerine ismini SDG (Suriye Demokratik Güçleri) olarak değiştirdi. 

Bu şekilde Türkiye’nin ABD’ye “Nasıl bir müttefiksiniz ki, bize karşı terörist faaliyetlerde 
bulunan bir örgütü muhatap alır ve ona silah yardımı yapabilirsiniz” şeklindeki 
suçlamalardan kurtulabileceklerini söyledi. 

Thomas, ABD’nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’un bu süreçte 
kendilerine çok yardımcı olduğunu ve onun çabaları ile PKK/PYD’ye meşruiyet 
sağladıklarını; aksi halde, Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi 
yerlerde PKK ismi ile hiçbir zaman masada olunamayacağını itirafetti.4  
Bu açık kanıtlardan sonra, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kaatilini, Tunceli kırsalında 
değil “Aspen Security Forum”da aramamız gerekir… 

ABD’nin müttefiki Türkiye değil, terör örgütü PKK’dır… 

*** 

Şimdi de NATO‘nun son durumuna bakalım: 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de yapılan Devlet ve Hükümet 
Başkanları Toplantısı’ndan sonra düzenlediği basın toplantısında NATO’nun yeni 
görevini tanımladı: 

“NATO’nun uluslararası koalisyonun tam üyesi olmasına karar verdik. Tüm 28 ittifak 
üyesi halihazırda koalisyonun üyesi. Koalisyonda olmak, NATO’nun muharip rol alacağı 
anlamına gelmiyor, ancak bizim terörle küresel mücadeleye olan 
taahhüdümüze ilişkin güçlü bir mesaj gönderiyor. Aynı zamanda 

                                                           
1 http://aspensecurityforum.org/speaker/major-general-raymond-thomas/ 
2 http://aspensecurityforum.org/ 
3 http://aspensecurityforum.org/aspen-security-forum-releases-2017-agenda/ 
4 http://aspensecurityforum.org/media/video-library/asf-2017/ 



NATO’nun, eğitim ve kapasite inşaası dahil siyasi değerlendirmelerde rol almasını 
sağlayacak” dedi.5  
“9 Nisan 1949’da Washington Antlaşması ile kurulan NATO, bir kollektif savunma 
örgütü olarak bilinmektedir. 
Kurucu antlaşmanın özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeleri önemlidir. 
Bu maddelerle üye ülkeler, ortak savunma için yeteneklerini geliştirmeye, herhangi bir 
üyenin toprak bütünlüğü, siyasî bağımsızlık ve güvenliği tehlikede olduğunda bir 
araya gelmeyi ve herhangi birine saldırıldığında bu saldırıya hepsine karşı yapılmış bir 
saldırı olarak kabul etmeyi taahhüt etmişlerdir. 
Bu çerçevede belki de en önemli ve tartışmalı madde, NATO’nun görev sahasını 
belirleyen 6. maddedir. 
Literatürde “alan-dışılık” (out of area) kavramıyla anılan bu düzenlemeye göre, NATO 
sadece sınırları antlaşmada açıkça tarif edilen Kuzey Atlantik bölgesinde meydana 
gelen saldırılara karşı işlevseldir. 
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra “esnek yorum” yöntemiyle içeriği genişletilen bu 
madde, özellikle Afganistan müdahalesiyle tamamen işlevsiz kılınmıştır”6  
*** 
NATO’nun kuruluş amacı, Brüksel’deki zirvede kabul edilen yeni görev tanımı ile 
kesinlikle bağdaşmamaktadır. 
ABD öncülüğündeki “koalisyon”un amacı da bu açıklama ile ortaya çıkmıştır. 
Kısaca BOP olarak isimlendirilen Büyük Ortadoğu Projesi’nin nihai hedefinde; Ortadoğu 
ve ön Asya’nın petrol ve doğalgaz kaynaklarını yağmalamak ve bir (Kürt) koridor ile 
Akdeniz’e akış güvenliğini sağlamak için bölgede küçük ve bağımlı bekçi devletçikler 
oluşturmak vardır. 
Bu bağlamda; Türkiye’nin de parçalanacak ülkeler arasında bulunduğuna en ufak bir 
kuşku bulunmamaktadır. 
Asıl tuhaf ve acı olan; bizi de parçalayacak olan pakt içerisinde yer almış olmamızdır. 
Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde, NATO’nun dost bir koalisyon olmadığını 
söyleyebiliriz. 
Demek ki, Türkiye bundan böyle rotasını Şangay İşbiriği Örgütü‘ne döndürmelidir. 
Bu nedenle NATO’nun emrine verilen İncirlik ve Diyarbakır üsleri derhal 
kapatılmalıdır. 
Hükümetin bu doğrultudaki çabaları koşulsuz desteklenmelidir. 
Antiemperyalist olmanın, devrimciliğin ve yurtseverliğin gereği budur… 
Tersi düşmana askerlik yapmaktır! 
*** 
Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve üst düzey ABD’li yetkililere 
dayandırılan habere göre; Donald Trump, 7 Temmuz’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile Almanya’daki görüşmesinden kısa bir süre önce Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik 
Danışmanı H.R. McMaster ve CIA Direktörü Mike Pompeo ile yaptığı bir 
görüşmede CIA’in gizli programına nokta koymaya karar verdi.7  
Programın bitmesi ABD’nin Suriye Savaşı’ndaki pozisyonunu değiştirmesi ve Esad’ı 
görevden indiremeyeceğini kabul etmesi anlamına geliyor. 
Başka bir söyleyişle yenildiğinin itirafıdır! 

                                                           
5 https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/fikret-akfirat/2017-mayis/kurdistan-a-nato-bekciligi 
6 https://www.forumbilir.net/nato-gunu/7124-nato-nedir-nato-tarihcesi-ve-nato-nun-gorevleri.html 
7 http://www.hurriyet.com.tr/trump-ciain-suriyeli-muhaliflere-yonelik-programini-bitiriyor-40525484 



Bu karar aynı zamanda, Türkye’nin ABD/AB etkisinden kurtulmakla bölge ülkelerine 
nasıl rahat bir nefes aldırabildiğinin kanıtıdır. 
Türkiye bölge ülkelerinin işbirliği ile saldırgan emperyalizme kolaylıkla diz çöktürebilir. 
Yeter ki, “İstiklal-i tam”8 ilkesinden ayrılmayalım…

                                                           
8 http://www.cihandura.com/tr/makale/tam-baimsizlik-nedr- 



 

2019’DA CHP’NİN İKTİDARI KESİNLEŞTİ!.. 

15 Temmuz akşamı; 81 il ve 919 ilçede yapılan anma törenlerinde; hükümetten birlik ve 
beraberlik ruhunu pekiştirecek söz ve davranışlar beklenirken, tam tersine ayrıştırıcı bir 
dil kullanıldı. 
Erdoğan’ın “öfke dili stratejisi” yine ön plana çıktı. 
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yıldır sürdürdüğü fakat geri almak için 
fırsat kolladığı1 “kontrollü darbe”söylemi yüzünden, tüm CHP’lilerin FETÖ/PKK 
hamisi gibi gösterilmesi Cumhurbaşkanına hiç yakışmadı… 
Y-CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba’nın, davet gelmediği için parti olarak 
törenlere katılmayacakları açıklamasının üzerinden bir gün bile geçmeden, diğer Genel 
Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın, CHP’nin Meclis’teki törenlere katılacağını, Meclis 
dışındaki törenlere katılmayacağı şeklindeki açıklaması, CHP’deki kafa karışıklığının 
boyutlarını gösteriyor… 
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle fırsatları kaçırır mı? 
AKP Genel Başkanı sıfatıyla mikrofonu kaptı, Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu. 
Söylemediğini bırakmadı. 
Y-CHP’nin “Kontrollü darbe” söylemi ile FETÖ’ye ve PKK’ya kol kanat gerdiğini 
tekrarladı durdu. 
80 milyona aynı anda yapılan canlı yayınla, halk partililer “hain” seviyesinde gösterdi. 
Çok kötü oldu çoooook!… 
*** 
Erdoğan’ın tabanını “konsolide” etmeye ihtiyacı vardır. 
                                                           
1 Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz 2016 gecesi gerçekte ne oldu?” sorusuna: ”Bunu kimse bilmiyor. Darbe gerçekti. 
Bu hain darbeden Gülen’in sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphem yok” dedi… Y-CHP, “tiyatro”dan 
“kontrollü darbe”ye, oradan “20 Temmuz Darbesi”ne ve nihayet de “gerçek darbe”ye ancak 1 yılda gelebildi… 
Dersimli, CIA’nın “kontrollü darbe” yalanını bugüne kadar papağan gibi tekrarlayanları bir cümle ile cami 
avlusunda bırakıverdi. 
https://magazin.spiegel.de/SP/2017/29/152163723/index.html?utm_source=spon&utmcampaign=centerpage 



Çünkü AKP tabanının da kafası CHP’liler kadar karışıktır. 
13 yıl FETÖ ile ortaklık yaptılar, ne istediyse onlar verdiler… 
Suç ortağıdırlar yani! 
TSK’ya ve yurtseverlere, o iğrenç komploları birlikte yaptılar. 
“Aldatıldık” savunması, onları aklamaya yetmez! 
Türk Milleti’ne ödettikleri faturanın bedelinden, paylarına düşeni ödemeleri gerekir. 
Milletten “af dilemek”le suç sayılan eylemler, suç olmaktan çıkartamaz. 
Ana muhalefet partisi CHP’nin, bu çizgide eleştiri yapması ve hesap sormak için 
halktan yetki istemesi gerekirken, FETÖ ve PKK’yı “mağdur” göstermeye çalışması, 
AKP’yi siyasi olarak öne geçirmekte, CHP’yi iktidar alternatifi olmaktan çıkartmaktadır… 
CHP, tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmedi!.. 
*** 
“Adalet Yürüyüşü” ile bir ölçüde toparlanmaya çalışan parti, Kılıçdaroğlu’nun miting 
sonrasında açıkladığı talepler ile kötürüm durumuna düşürülmüştür: 
“Bütün tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması” talebini Türk halkı “adaletli” 
bulmuyor… 
Zaten değil de… 
PKK‘nın Meclis’teki uzantısı Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş’ın, serbest bırakılmasını istemek; PKK koruyuculuğu yapmaktır, 
akla ziyan bir iştir. 
40 bin kişinin katili bir örgütün lideri için: 
Biz Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini… Ben PKK’yı terör örgütü olarak 
görmüyorum” diyen birinin, yargılanmadan serbest bırakılmasını istemek CHP’nin 
görevleri arasında olamaz. 
Böyle bir “adalet anlayışı”na sahip biri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda 
oturamaz!.. 
HDP’nin diğer Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da tutuklu milletvekilidir. 
Dersimli Kemal, onun da yargılanmadan serbest bırakılmasını istemektedir. 
Yüksekdağ: 
“Biz sırtımızı Rojava’ya yaslıyoruz, biz sırtımızı Kobani’ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı 
YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte, bunu savunmakta hiçbir sakınca 
görmüyoruz” diyordu… 
Anımsayınız: 
23 Eylül 2015’te ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de, ABD’nin YPG’yi terörist 
örgüt olarak görmediğini ilan etmişti. 
Dersimli ise herkesten önce aynı teşhisi koymuştu. 
Takvimler 21 Ekim 2014’ü gösterdiğinde: 
“YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” 
demişti. 
Ve biz, bu adamın peşine takılıp Ankara’dan Maltepe’ye yürümüşüz! 
Narkozu kim verdi bize? 
Halk Koruma Birlikleri veya Kürtçe adından kısaltılarak YPG, Suriye’de kurulan ve 
faaliyet gösteren Kürt Yüksek Komitesi’ne bağlı silahlı bir örgüttür. 
YPJ ise YPG’nin kadın kolu. 
Şimdi herşey apaçık ortadadır. 
Zira PKK/PYD ve tüm türevlerinin ABD’nin “karagücü” olduğu, bütün dünyaya ilan 
edildi… 
*** 



ABD’nin karagücü olarak savaşan ve toprak bütünlüğümüzü doğrudan tehdit eden bir 
örgütün mensuplarının yargılanmadan serbest bırakılmasını isteyen ana muhalefet 
partisi genel başkanı, 2019’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel 
seçimleri garantiledi diyebilir miyiz?.. 
Y-CHP’nin “Adalet Yürüyüşü” sonunda, hükümetten birinci sıradaki talepleri önümüze 
bu soruyu getirmiştir. 
CHP’liler en yakınındakilere sorsun bakalım. 
Hangi cevapları alacaklar… 
*** 
Maltepe Mitinginde Dersimli Kemal’in bir talebi daha oldu: 
“Bütün gazeteciler serbest bırakılmasını” istedi… 
Aslında onun “bütün gazetecileri” kastetmediği bellidir. 
Yargılanmadan serbest bırakılmasını istediği: 
3 Aralık Adana Mitingi’nde, mitinge katılanlara “burada” diye bağırttığı; FETÖ’nün sahte 
delillerle başlattığı operasyonları haklı göstermek ve savunmaları bilgi kirliliği içerisinde 
inandırıcı olmaktan çıkartmakla görevli elemanları; Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı 
Ilıcak gibi gazetecilerdir… 
Adalet yürüyüşüne son nokta, bu isteklerle konmadı. 
Dersimli Kemal’in bir isteği daha vardı: 
Türkiye’nin “saldırgan” politikasına derhal son verilmesini istiyordu. 
Türkiye kime saldırıyordu? 
PKK’ya, FETÖ’ye ve IŞİD’e karşı operasyon yapmak saldırganlık mı? 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “saldırgan” politikadan asıl kastettiği; Hendek Savaşlarında 
PKK’ya yapılan operasyonlar ile Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu’dur. 
Y-CHP milletvekillerini operasyon bölgelerini yığmasını, raporlar hazırlayıp Türkiye’yi 
şikayet etmesini unutmadık. 
“İkinci İsrail” olacağı şüphe götürmeyen “Bağımsız Kürdistan”ın kurulmasını önlemek 
için başlatılan bu operasyonları Dersimli Kemal Efendi, “saldırganlık” olarak görüyor… 
Zaten 25 Eylül’de yapılacak olan “Bağımsızlık Referandumu” aleyhine de bir tek cümle 
söylemiş değil… 
Y-CHP, güney sınırımızda bir Kürt devleti kurulmasına ne diyor! 
Ayrılıkçı Kürtlerin, bir adım sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de 
referandum yapılmasını isteyeceklerine en ufak bir kuşkunuz olmasın! 
Dersimli Kemal’in gerçek isteği bu mudur acaba? 
Maltepe’deki mitinge katılan iki buçuk milyon CHP’li, bu talepler için mi yürüdü? 
Samimi CHP’lileri, Mustafa Kemal’in askerlerini ABD’nin emperyalist politikalarının 
arkasına takma hakkını nereden aldın Kemal Efendi? 
Hadi diyelim ki Dersimli Kemal fiil ehliyetini kaybetti, ne dediğinin farkında değil.2 
O zaman Dersimli Selvi gerçeği söylesin. 
Onun tanıklığına güvenelim. 
O da aynı şeyleri söylemez mi!.. 3  
Selvi Hanımın bu tanıklığı karşısında, “Adalet Yürüyüşü”ne katılanlar, “adalet” sözcüğü 
aldatılmış olmadı mı?… 
İn misin, cin misin, sen kimsin Kılıçdaroğlu? 
*** 
Maltepe Mitinginde söylediği: 
                                                           
2 https://www.evrensel.net/haber/325808/adalet-mitingi-2-milyonu-askin-kisi-adalet-istedi 
3 https://www.artigercek.com/berberoglu-nun-tutuklanmasi-fitili-atesledi 



“Toplumsal barışımızı bozan tüm antidemokratik uygulamalara eşit 
vatandaşlık temelinde son verilmelidir” cümlesinde geçen “eşit vatandaşlık” sözlerini 
açıklamasını bekliyoruz. 
“Eşit vatandaşlık” istemek, vatandaşlar arasında “Anayasal eşitlik ilkesi” işlemiyor 
demektir! 
Yani; yasalar önünde eşitlik uygulanmıyor diyorsun. 
Başka bir ifade ile yasalar; Türklere başka, Kürtlere başka şekilde uygulanıyor demek 
istiyorsun. 
Bunun somut örneklerini göstereceksin… 
Bu ağız, ayrılıkçı Kürtlerin ağzıdır. 
İleride Türkiye’de “Bağımsızlık Referandumu” talebini ileri sürecek olan bölücülere, 
şimdiden ortam hazırlıyorsun. 
Zaten Kürtlerin partisinin adı aynı bölücülüğü işaret etmiyor mu: 
“Halkların Demokrasi Partisi”. 
Adı bile sorunlu… 
Ne demek “halkların” ? 
*** 
“Halklar” kavramı, Ulu Önderimizin: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına 
Türk Milleti denir” şeklindeki Türk Milleti tanımını etkisizleştirmek için ortaya 
atılmıştır. 
“Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara kardeşçe yaklaşan adilane bir dış politikaya 
dönüş yapılmalıdır” şeklindeki ifade, 6 Ok’a bağlı CHP’lilerin söylemi olamaz. 
Dersimli Kemal’in: 
“Liberal demokratları” göreve çağırması ise ayrı bir acizliktir. 
Bu tür çağrılar, onun emperyalizmin sadık kulu ve iğrenç bir işbirlikçi olduğunun en 
çarpıcı kanıtlarıdır. 
Bizim otobüsün şoför mahallinde oturan bu adam bizden değildir! 
Başkası nasıl anlatılır bilmem!..



 

 “ADALET” DEĞİL, REFERANDUMUN YENİLENMESİNİ 
İSTİYORUZ! 

Kasaba politikacısı elleriyle konuşuyor. 

Son noktayı koydu: 

“Herkes için adalet diyoruz, suçluların bile…” 

Sanki tersini, suçluların adalet isteyemeyeceğini söyleyen vardı… 

  *** 

Bu rezillerin densizliklerini bir ölçüde tolere etmek mümkün. 

Asıl bundan sonraki felakettir. 

“Herkes için adalet”in ne anlama geldiğini -başta TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 
ile Dünyanın en büyük barosunun eski başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal olmak üzere-
 hukukçulara anlatamamış olmaya vahlanıyorlar!.. 

Bu yazının çıkış noktası da bu vahlanmadır. 



Görevlerini nasıl da yerine getiremiyorlar! 

Vah vah vah!.. 

 *** 

“Adalet” sözcüğü Arapça’dan dilimize girdi. 

Bu anlamda “kutsal” sayılır… 

Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanmasını 
anlatır. 

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek anlamına da gelir. 

Görüldüğü gibi “yasa” ve “hukuk” sözcükleri kullanılmadan “adalet”i tanımlamak 
imkansız gibidir. 

Demek ki adalet, dar anlamda “yasalar”, geniş anlamda “hukuk”la 
açıklanabilen soyut bir kavramdır. 

“Adalet istemek”, son tahlilde mevcut hukukun doğru, hakka uygun uygulanmasını 
istemek veya ihtiyaç duyulan hukuksal değişiklikler yapılmasını talep etmektir. 

Son derece insanca bir istektir… 

*** 

Hukuki bir kavram olan “adalet”i hukukçulara öğretmeye kalkışan sıra altı adamlar, 
acaba bu cüreti nereden buluyorlar? 

Erdoğan’ın arada bir profesörleri aşağılayıp azarlamasından mı, yoksa Kılıçdaroğlu’na 
danışman olabilmek için el etek öpen hocaların bulunmasından mı bilemiyorum! 

Bel ki de profesörleri değerlendirmenin “eğitilmemiş olmak” gibi bir koşulu 
bulunduğuna inanmaktadırlar! 

Olabilir mi, olabilir! 

 *** 

Yaklaşık 50 yıl önce, öğretmen yokluğundan ortaokullarda matematik, müzik ve resim 
gibi dersleri Türkçe öğretmenleri verirdi. 



Bu eksik-sakat eğitim anlayışı, maalesef bizi bugün hesap-kitap bilmez hesap 
uzmanlarından siyaseti, takipçilerinden de hukuku öğrenmek noktasına getirdi. 

Bu Hanzolar, fırsatını bulsalar; Fazıl Say’a nota, Mustafa Ayaz’a resim dersi vermeye 
kalkışacaklar! 

Haddini bilmek meselesidir esasında! 

 *** 

“Adalet herkes için gereklidir” doğru önermesi ile konuşmaya başlayıp da daha sonra 
saçmalayanları pek çok kişi “ne yapsa yeridir” diyerek geçiştiriyor. 

Normaldir… 

Ama: 

“Adalet herkes için gereklidir” diyerek “kısasa kısas” isteyenleri duymazdan 
gelemezsiniz! 

Hoşgörülü toplumlarda hukuk dışı olan bu tür istekler, genellikle tedavi ile birlikte ele 
alınır. 

Bizim gibi kutuplaşmaya yatkın toplumlarda daha dikkatli olmak gerekir: 

Yaşayan 80 milyonu ve gelecek nesilleri doğrudan ilgilendiren konularda zevzeklik 
yapmayı kendine ödev belleyenlere izin vermemek şarttır, bir bakıma yurttaşlık ödevi 
sayılır. 

Tıpkı siyasetle ilgilenmek gibi… 

 *** 

“Adalet” hukukun değişik dallarında, vurucu ifadelerle ete kemiğe büründürülmüştür: 

Ceza hukukunda adalet; “Ne kadar suç işlenmişse o kadar ceza verilmelidir” veya “suç ne 
kadar ağırsa ceza da o kadar ağır olmalıdır” vurgusunu yapar. 

 “Adalet terazisi”nin bir kefesi suçu, diğeri cezayı simgeliyor. Adaleti yerine getirecek 
olan kamu görevlisinin gözleri bağlıdır. Duyu organları ile hareket edilmezse, adalet 
yerine getirilebilir. Kamu adına görevlendirilen kişi, yasalar nasıl buyuruyorsa, elindeki 
kılıcı ona göre indirir. 

 Keser atar… 



 Adalet, hukukun diğer dallarında; “hak edene, hakkı olan kadarı vermeyi” ve “haksızlık 
etmemeyi” öğütler… 

 Kamu hukukunda adalet; hukukun üstünlüğü ilkesinden, sosyal adalete kadar çok daha 
geniş bir alanda işlev görür. 

 Vazgeçilmezdir… 

 *** 

 Denebilir ki, adalet “vicdan” ile birlikte bir anlam ifade eder. 

Vicdanın olmadığı yerde, adaleti aramak beyhudedir… 

 *** 

Adaleti yerine getirecek olan yegane kurumlar mahkemelerdir. 

Mahkemeler “bağımsız ve tarafsız” olunca bu işi hakkıyla yerine getirebilirler. 

Mahkemelerin bağımsızlığı, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmak zorundadır. 

Bir ülkede, “hakimlik teminatı” yoksa, “adalet” fiktif bir kavram olarak kalmaya 
mahkum olur. 

Bağımsız ve tarafsız yargının uygulayacağı hukuk kuralları mutlaka “adil” olmalıdır. 

“Hukukun üstünlüğü” ilkesine bağlılık, çağdaş hukuk kurallarının yürürlükte 
olmasıyla anlamlı hale gelebilir. 

“Kanunilik” ile “Hukukilik” kavramları arasında derin anlam farkı vardır! 

 *** 

Adaletin gerçekleşmesi için zorunlu olan “hukukun üstünlüğü” ilkesi de anayasal bir 
kavramdır. 

Anayasada varsa bir anlam ifade edebilir… 

“Hukuk devleti”, devletin kendi hukukuna saygılı davranmasını ve uymasını zorunlu 
kılar… 

 *** 



Bütün bu anlattıklarımızı ete kemiğe büründürecek olan Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK) da anayasal bir kurumdur. 

Siyasi iradeden tamamen bağımsız olmalı ki “adalet”sizlikler yaşanmasın. 

 *** 

2010 ve 2016 Anayasa değişiklik referandumları ile adalet treni rayından çıkartılmıştır. 

HSK, büyük ölçüde siyasi iktidarın etkisi altına alınmıştır. 

Bu iki referandumla Anayasa’da yapılan değişiklikler kaldırılmadıkça sokakta adalet 
aramamız bir sonuç getirmez. 

Bu nedenle 16 Nisan Referandumu’na şiddetle karşı çıkmak gerekirdi. 

80 milyon yurttaşı ilgilendiren bu konuda; “Dışarıda karşı tarafın silahlı ve sopalı 
adamları vardı” diyerek kayıtsız kalınamaz! 

Bu noktada, “evinde ağlayanların gözyaşlarını ağır bir zincir gibi boynunda taşıyanlar” 
halka önderlik yapamaz, halkı peşine takamazlar… 

Bu ağır görev ihmalinin, en hafif karşılığı özür dileyerek emaneti sahibine teslim 
etmektir. 

Pişkinliğe vererek, yerlerde sürünen itibarını yükseltmek için halkta karşılığı olmayan 
eylemler yapmak, kutsal davaya (Tam Bağımsız Türkiye idealine) yapılabilecek 
ihanetlerin en büyüğüdür… 

 *** 

Geçersiz olan halk oylamasının sonuçlarını halka sindirtmeye çalışmak asla 
affedilemez. 

“Adalet” bu tür aymazlıkla intihara sürüklenmektedir… 

Geçmiş dönemde Anayasa Değişiklik Komisyonu’nda yapılan mesai ve meşru olmayan 
taleplere meşruiyet kazandırıcı söylemler; “adalet”in sokaklara düşmesinin başlıca 
nedenidir… 

Ana muhalefetin görevini yapmamış olması hiçbir şekilde hoş görülemez! 

“Referandumun yenilenmesini isteme yerine, ha deyince verilemeyecek olan “Adalet 
istiyoruz” demek havanda su dövmekten farksızdır!.. 



 *** 

Bu genel değerlendirmeden sonra, AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarına karşı 
muhalefetin ne yapması gerektiği kolaylıkla anlaşılabilir: 

Bu anayasa mevcut haliyle yürürlükte kaldıkça, “adalet” geri gelemeyeceğine göre, ilk 
yapılacak iş halkoylamasının yenilenmesini istemek olmalıydı. 

“Adalet yürüyüşü” yapılarak anayasa değiştirilemez! 

 *** 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurarak anayasa değişiklikleri geri 
alınamaz! 

Anayasa Mahkemesine yapılan başvuru henüz sonuçlanmadan, AİHM’ne yapılan 
başvuru bir bakıma topu taca atmak anlamına gelmektedir! 

İç hukuk yolları tüketilmeden yapılan bu başvurunun reddedileceği bellidir. 

Ayrıca bu mahkemenin Türkiye üzerinde bir yaptırım gücü yok. 

O halde, iktidar istemedikçe anayasa değişikliği yapmak imkansız görünüyor… 

Y-CHP, halkı oyalamaktadır… 

 *** 

Peki, iktidarı anayasa değişikliği yapmaya zorlamanın yolu nedir? 

Zurnanın “zırt” dediği yer burasıdır işte… 

Halka önderlik edecek olanlar, böyle günlerde öne atılırlar. 

Ankara’dan Maltepe’ye yürüyerek, iktidarı anayasa değişikliği yapmaya mecbur 
edemezsiniz! 

Yürümeye 81 ilden Ankara’ya doğru başlayacaktınız. 

“Bu parti yürüyüşü değildir” gibi ucuz laflar da yapmayacaksınız. 

“Bu bir parti yürüyüşüdür” diyerek yola koyulacaksınız. 

Suçlular gibi “Adalet istiyoruz” demeyeceksiniz! 



Referandumun yenilenmesini isteyeceksiniz; adalet de zaten onun içerisindedir, o da 
istenmiş olacak! 

“Tek başıma yürnüyorum” ne demek! 

Liderseniz; A’den Z’ye tüm örgüte görev verecek, üyeleri seferber edeceksiniz… 

Gelmeyene de güle güle… 

Ama siz öyle zor işlere gelmeyecek olanları; delege yazıyor, ilçe yöneticisi yapıyordunuz, 
değil mi?… 

 *** 

Gelecek nesiller için özveride bulunmaya yüreği yetmeyen o delegeleriniz; emirlerinizi 
yerine getirmeyi marifet sayan yöneticileriniz doğru evlerine. 

Karılarının koyunlarına dönsünler… 

Yerlerine gelecek olan Mustafa Kemal’in askerleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun önünde 
açlık grevine başlayacaktır… 

“Ağlamayan çocuğa meme vermezler”, “Hak verilmez, alınır” sözleri size bir şey ifade 
etmiyor mu? 

Kuvayı Milliye’den tecrübeli; terbiyeli, disiplinli yiğitler; halkoylaması yenilenene kadar 
orada kalabilirler… 

Bu talebe, 2010 referandumu ile Anayasa’ya eklenen ve bağımsız yargıyı ortadan 
kaldıran hükümler eklenince, 7 kat yerin altında yatan şehitler bile ayağa kalkabilirler… 

İşte o zaman, yüzde 49 olarak tarif edilen kesim, bu haklı ve meşru eylemi destekler… 

Kemal Efendi; bunu yapamıyorsan defolup gideceksin. 

Senin kibirini, kaprislerini daha fazla çekmeye mecbur değiliz. 

Halkın iktidarının önünü kesemezsin… 

Demokratik Cumhuriyetin önündeki en büyük engel sensin! 

  

*** 



“Adalet Yürüyüşü”ne PKK/HDP gibi illegal örgütler ile FETÖ destek verdiği için katılım 
en düşük seviyelerde kalmıştır. 

 İl ve ilçe örgütleri, partililere sürekli mesaj atıp, yürüyüşe ve mitinge gidiş-geliş 
ücretlerini karşılama sözü verdiği halde, katılım hala 20-30 binin üzerine 
çıkamamaktadır. 

 11 milyon seçmenin mecburiyetten oy verdiği CHP’nin düştüğü bu durum rezalettir. 

 Ve Dersimli Kemal’in parti içerisindeki gerçek gücünü göstermektedir… 

 *** 

“Adalet Yürüyüşü”nü düzenleyenlerin, baştan beri inandırıcılığı yoktu. 

Ana muhalefet liderinin yürüyüşe “tek başıma başlıyorum” demesi bile; korkaklık, 
acizlik, sorumluluktan kaçmak ve en büyük zaaftır… 

 *** 

“Bu yürüyüş sonunda, ne kazandık?” sorusuna: 

 ”İleride doğru bir önderlikle yapılacak; yerinde ve etkili bir eylem için antrenmanlı 
olmaktan başka hiçbir şey” yanıtının verileceğini görüyoruz… 

 *** 

Kayıplarımız ise saymakla bitmez: 

 1.) “Adalet Yürüyüşü”nü destekleyenler arasında, yol arkadaşı olarak (ABD’nin 
karagücü PKK ile FETÖ) olduğu için “Hayır Cephesi”nin birlikte hareket etmesini 
imkansız hale getirilmiştir. 

 2.) “Adalet Yürüyüşü”, bir tek Y-CHP’nin Genel Başkanı Dersimli Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
parti içerisindeki yerini sağlamlaştıracaktır. Buna bağlı olarak SOROS”çuların işgali bir 
süre daha devam edecek demektir. Bu durum muhalefetin örgütlenmesinin önündeki en 
büyük engeldir. 

 3.) Muhalefet cephesinde yaratılan güvensizlik, bir süre daha AKP’ye alternatif 
oluşturulmasını önleyecektir. 

 4.)”Adalet Yürüyüşü”, 2019 seçimlerine Erdoğan’ın rakipsiz olarak girmesine ortam 
hazırlamaktadır. Hazırlamıştır. Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladığı için 
göstereceği aday da Erdoğan’ın karşısında varlık gösteremeyecektir. 



  

Kendisini hükümeti kurmaya layık görmeyen ve bu nedenle aday gösteremeyen birinin, 
göstereceği (Ekmeleddin gibi bir) adaya kim neden itibar etsin!? 

  

Dersimli, 2019 seçimlerinde aday olmayarak iktidara talip olmadığını da göstermiştir. 

 Bir liderin, “Benim gibi bir adama oy verilmez” anlamına gelen itiraf niteliğindeki bu 
davranışı muhalefetin en büyük açmazıdır! 

 Dersimli’nin özelliği nedir ki, Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam edecektir. 

Siyaset bilmesi mi hukuk dersi vermesi mi? 

 21. gününde, Körfez İlçesindeki kamp alanında; “Nefes alan herkes için adalet 
istiyoruz” vurgusunu yaptıktan sonra, “Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün 
vatandaşlarımıza anlatmak istedik” diyerek, yürüyüşün amacını belirten 
Kılıçdaroğlu’na yanıt: 

 PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’den “yürüyüşün ortak mücadeleye 
dönüştürülmesi” teklifi yapılarak geldi… 

 Köy göründü, kılavuza gerek kalmadı artık… 

 *** 

 Muhalefetin küçüğü AKP’ye yamandı, büyüğünün de başında Dersimli Kemal oldukça 
AKP’nin iktidardan gitmesi hayaldir. 

 Zaten Dersimli’nin öyle bir arzusu da yoktur, hiçbir zaman da olmadı: 

 1 Kasım seçimlerinden sonra iktidarı kaybeden AKP ile koalisyon kurmak için 
atmadığı takla kalmayan Kılıçdaroğlu, bu tutarsızlığı ile AKP iktidarının devamını 
sağlamak için elinden geleni yapmıştır… 

 5.) “Adalet Yürüyüşü” yakın gelecekte ayağa kalkması beklenilen toplumsal muhalefetin 
üzerine ölü toprağı serpiyor. 

 6.) Bu yürüyüş sonundaki hezimet, AKP’nin “Sessiz Devrim” olarak nitelendirdiği “karşı 
devrim”in iyice oturmasını ve kendi hukukunu uygulamasını kolaylaştıracaktır. 

  



Nitekim, evlenme, boşanma ve nikah konuları ile ilkokullara mescit açma gibi 
Dersimli’nin karşı çıkmadığı “Şeriat Hukuku” müesseseleri, bugünden yaşamımıza 
girmeye başlamıştır. 

 Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 

 Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin Cumhuriyet’i yıkma projesinde; muhalefeti iğdiş etmekle 
görevli bir elemandır. 

 Hakkını yememek gerekir; görevini de fazlasıyla yapmıştır…1 

 Düzenleyenler ile yürüyenlerin farklı amaçlar taşıdığı “Adalet Yürüyüşü”nü AKP 
düzenleseydi, yemin ederim bu kadar siyasi kazanç elde edemezdi!..

                                                           
1 Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının CHP’yi, Y-CHP’ye dönüştürme sürecinde; AKP’nin karşı devrimine 
verdikleri desteği gösteren ÇARPICI ÖRNEKLERİ:http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-
content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf 



 

HERKES İÇİN BİR YER VE HERKES YERLİ YERİNDE! 

Anayasa Mahkemesi (AYM), TÜRKSAT davası sanıklarının yaptığı bireysel başvuru ile 
ilgili verdiği kararda MİT ve Emniyet raporlarından ana hatları ile öğrendiğimiz 
ByLock’un1 hukuki değeri tarif edildi: 
“ByLock kullanılmasının ve/veya kullanılmak üzere elektronik/mobil cihazlara 
yüklenmesinin somut olayın koşullarına göre suçun işlendiğine dair ‘kuvvetli belirti‘ 
olarak kabul edilmesi, anılan programın özellikleri itibariyle temelsiz, keyfi bir 
tutum olarak değerlendirilemez” diyerek, ByLock kullanıcılarının “mağdur” 
gösterilmesinin önünü kesti… 
Yüksek Mahkeme, kararında; 15 Temmuz 2016’dan sonra başlatılan soruşturmalarda 
tespit edilen maddi olgular dikkate alındığında, darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ 
olduğuna ilişkin kamu makamlarınca yapılan değerlendirmelerin yeterli olgusal 
temellerinin bulunduğuna vurgu yaptı. 
Bu durum karşısında; Y-CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ ve PKK soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınan ve/veya 
tutuklanan 105 bin 836 kamu görevlisine sahip çıkmasının hukuki temelleri ortadan 
kalkmış oldu. 
Kılıçdaroğlu, “Adalet Yürüyüşü”ne katılan Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu’nun 
abisine “Biz onun suçsuz olduğunu biliyoruz” dedi. 2  
Suçluluk veya masumluk durumu, ancak adil bir yargılama sonunda ortaya çıkar. 
Yargılamadan önce, ancak tahminde bulunulabilir… 
Kılıçdaroğlu, yargılamadan önce sonucu nasıl bildiriyor! 
AYM kararından önce da aynı şeyi yapmıştı: 
FETÖ ve PKK soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınanları peşinen “mağdur” ilan 
etti…3 

                                                           
1 http://www.kamudanhaber.net/guncel/mit-ve-emniyet-in-bylock-raporu-h347109.html 
2 http://www.izgazete.net/politika/kilicdaroglu-ndan-gokmen-ulu-sozleri-h16907.html 



“Mağduriyet” üzerinden “siyasi rant” elde etme düşüncesi ile bunu yaptığını hiç sanmam. 
Zira; FETÖ’nün medya organları ile finans kuruluşlarına yapılan operasyonlarda benzer 
tutumu izlemişti. 
Malum milletvekillerini Zaman gazetesi ve Bank Asya önüne göndererek, güvenlik 
kuvvetlerine engel olmaya çalıştı… 
Kim bilir, örgüte kazandırdığı zaman içerisinde hangi deliller yok edildi?! 
*** 
Dersimli, şimdi bu tutarsız eylemlerini soruşturmalarda “kurunun yanında yanan yaşlar” 
için yaptığı savunması ile geçiştirmeye çalışıyor. 
İnandırıcı olamaz tabii… 
Biliyoruz ki, soruşturmaların ve/veya yargılamaların sonunda ancak bazı şüpheliler 
aklanabilir. 
Bu sonuca gelene kadar, adli işlemlerin yürütülmesi zorunludur. 
Bu işlemleri yerine göre; polis, savcı veya hakimler yürütür. 
Ceza Muhakemesi Usulü diye bir hukuk dalı var. 
Dersimli Kemal bundan bihaber olarak hareket ediyor. 
Yargısız hüküm veriyor: 
Şüphelileri peşin peşin “suçsuz” ilan edemez! 
Mahkemelerin ve/veya soruşturma makamlarının yaptığı tespitlerin hatalı olduğunu ve 
“mağduriyet” yarattıklarını nereden ve nasıl anlıyor? 
Bu işi yapmak görevi mi? 
*** 
Biliyoruz ki, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargıya ve polise FETÖ hakimdi. 
Kemal Efendi, o zaman “yargıda Cemaat yapılanması olduğunu söyleyemem” diyordu. 
Yargılamaların sonucunun beklenmesini öneriyordu! 
CHP’yi “darbeciler”le yan yana göstermemek için özel çaba sarfediyordu. 
Bu yüzden Hasdal’da tutuklu komutanları ziyarete bile gitmemiştir. 
15 Temmuz darbesinden sonra; yargı ve polis önemli ölçüde FETÖ’den arındırıldı. 
Çoğu FETÖ üyesi cezaevini boyladı. 
Buna rağmen, yargıya bu aşırı güvensizlik neden? 
Hangi dağda kurt öldü! 
Dersimli, FETÖ ve PKK soruşturmaları nedeniyle tutuklananlar için yargılamaların 
sonunu neden bekleyemiyor? 
Yoksa bir yerlerden gelen emir böyle mi diyor? 
*** 
Kılıçdaroğlu, “Ben bir kişi olarak katılıyorum” diyor ama; parti örgütünü Ankara-
İstanbul yolunda yürümeye mecbur ediyor. 
Gerçek partililer oldukça dikkatli: Olup biteni izlemekle yetiniyorlar! 
Dersimli’nin yol arkadaşlarına hiç bir konuda güvenilemez: 
Geçmişleri, sicillerinden bellidir: 
“Akil adamlar”, Demokrat Parti, PKK/HDP, FETÖ, TTB, KESK Genel Başkanı, Sosyalist 
Enternasyonal Başkanı Luis Ayala, tabeladan ibaret komünist partiler vb… 
Türk halkı, işgal altındaki CHP’yi kurtardıktan sonra, asıl büyük yürüyüşü başlatacak! 
*** 
Biliyoruz ki, adalet arayışı zulme karşı çıkmakla başlar. 
16 yıllık AKP iktidarının zulmü karşısında susan dilsiz şeytanlar, Türk halkının kurtuluş 
mücadelesine önderlik edemezler!.. 

                                                                                                                                                                                     
3 https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/kilicdaroglu-105-bin-magdur-icin-yuruyoruz 



“Adalet Yürüyüşü” yapılması şart ve somut sonuçlar getirecek olan birinci eylemi 
engelledi. 
CHP; Genel Başkan, Milletvekilleri, PM Üyeleri, Kurultay delegeleri, Belediye Başkanları, 
İl ve İlçe başkanları ve yönetim kurumu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi 
üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki CHP temsilcileri ile birlikte Ankara’ya; YSK’ya 
doğru yürüyüşe geçmeli ve halkoylaması yenilenene kadar açlık grevine başlamalıydı. 
Bu eyleme CHP üyelerinden başka referandumda referandumda “hayır” oyu 
kullananlarda katılırdı. 
CHP seçmenlerinin tartışmasız destekleyeceği bu büyük eylemin somut hedefi 
halkoylamasının yenilenmesi olduğu için sonuç getirebilirdi… 
“Adalet” soyut bir kavramdır; iktidarın “istediğiniz adaleti veriyoruz” demesi ile gelecek 
bir şey değildir. 
Bir sürü yasal düzenleme ile gelebilir: 
2010 referandumu ile HSYK’nın yapısı değiştirildikten sonra, “bağımsız ve tarafsız 
yargı”ya ulaşmak iyice zorlaşmıştır. 
2016 referandumu ise HYK’yı iyice iktidarın etkisine soktu. 
Dolayısıyla “adalet”i geri getirmek için, öncelikle bu iki referandumun ortaya çıkarttığı 
hukuksal durumu değiştirmek gerekiyor. 
Bu da doğru eylemin, geçersiz halkoylamasını geçerli kabul YSK’ya doğru yürüyerek; 
halkoylamasının yenilenmesini istemek olduğunu gösteriyor. 
Doğru ve haklı eylemi unutturup; kısa sürede sonuç vermeyecek ve yürüyüşün hedefini 
katılanların amaçlarına bağlı olarak, her gün yeniden değiştirecek “yasak savmak” 
kabilinden eylemleri, Türk halkı desteklemez… 
Nitekim desteklemiyor da… 
Bu yürüyüş; sadece Dersimli Kemal’in görev süresini uzatmaya yarayacak, HDP ile 
eylem birliği yapmak için can atan Y-CHP’lilerin koltuğunu garanti altına alacaktır. 
Yürüyüşün biteceği noktada, herkesin dağılıp evlerine gideceği açıkca görülüyor. 
Yaşayıp göreceğiz…



 

TÜRK HALKI ‘TIPIŞ TIPIŞ’ YÜRÜMEZ! 

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Sözcü gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’la 
konuşuyor: 
Pekşen, Metin Feyzioğlu ve Ümit Kocasakal ile Ergenekon ve Balyoz davası sanıklarının 
“Adalet Yürüyüşü”ne destek olmamalarını anlayamadığını şaşkınlıkla anlatıyor. 
Deniz Baykal’ın olmamasını çok iyi anladılar ama… 
Pekşen, “Siz adalet istemiyor musunuz?” diye bir de tuzak soru soruyor. 
Çok şükür, “Siz Allah’a da inanmıyor musunuz?” demedi… 
*** 
Kılıçdaroğlu’nun eylemi; gösteri ve yürüyüş yaparak kamuoyu oluşmasının önünü açıyor 
mu, yoksa kesiyor mu, bunu pek yakında zaten göreceğiz. 
“Adalet yürüyüşü”nün yasak savma kabilinden bir yürüyüş olduğu 
katılımcıların sayısından bellidir. 
Asıl yapılması gereken yürüyüşü unutturmak ve Dersimli Kemal ile ekibinin CHP’deki 
işgalini pekiştirmek için İstanbul-Maltepe yolunda yürünüyor… 
Adaletin adım adım yok edilmesine sessiz kalanlar, hatta destek olanların adalet arayışı 
inandırıcı olamaz… 
(Bknz. Y-CHP’nin icraatları: http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-
content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf ) 
Adalet, bir CHP Milletvekiline karşı yapılan haksızlığa tepki göstererek sağlanamaz. 
*** 
Halkoylamasında mühürsüz oyların geçerli sayılması ile yapılan adaletsizlik, bir 
karşıdevrim ve rejim değişikliği olarak karşımıza gelmiştir… 
“Karşı tarafın dışarıda silahlı-sopalı adamları vardı” mazeretinin arkasına sığınarak, 
halkın tepkisini bastıran Kılıçdaroğlu, Türk halkını İstanbul-Washington yolunda PKK 
ve FETÖ ile yan yana yürütemez! 
Paralel Kemal, Çamlıdere’de yaptığı grup toplantısında; “FETÖ ve PKK 
soruşturmalarında ihraç edilen 105 bin 836 kişi için yürüdüklerini” söylemedi mi? 



PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP‘nin Eşbaşkanı Serpil Kemalbay; “Bugüne kadar 
sürdürdüğümüz mücadele ile yürüyüş arasında bir paralellik görüyoruz” demedi mi? 
HDP Genel Merkezi’ne bayramlaşmaya giden CHP heyeti, HDP’lileri “Adalet Yürüyüşü”ne 
davet etmedi mi? 
*** 
Arkalarında Amerika da olsa, Türk halkını PKK ve FETÖ yanında yürütmeye Dersimli’nin 
gücü yetmez! 
Referandum sonuçlarının açıklanmasından hemen sonra CHP örgütü; hiç firesiz YSK’ya 
doğru yürümeliydi; gerekirse seçimlerin yenilenmesine kadar açlık grevine 
başlamalıydı… 
Ancak böyle bir eylem, adalet yürüyüşü olabilirdi ve Türk halkı da ancak o zaman 
eylemcilerin arkasına takılabilirdi… 
*** 
Adaletsiz seçim sonuçlarını Türk halkının sindirmesi için türlü cambazlıklar yaptıktan 
sonra, zevahiri kurmak için başlatılan “adalet yürüyüşü”; Türk halk için değil, Y-
CHP’lilerin koltuklarını sağlama almak içindir!.. 
Haluk Pekşen’in göremediği veya görmek istemediği gerçek budur! 
CHP tabanının desteği arkalarından hiç çekilmeyen; Metin Feyzioğlu ile Ümit Kocasakal’ı 
bu fırsattan yararlanarak karalamak, bu yürüyüşün asıl amaçlarından biri olduğu ortaya 
çıktı… 
Aynı şekilde, Türk halkının gönlünde yer tutan; Ergenekon ve Balyoz sanıklarını da 
“adalet”e karşı imiş gibi göstermek, bir taşla iki kuş vurma kurnazlığıdır. 
Bu iğrenç komplonun içerisinde Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de kullanılmış 
olması, ayrı bir talihsizlik olarak karşımıza gelmektedir… 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni PKK ve FETÖ ile yan yana göstermek emperyalistlerin bir 
isteğidir. 
Tıpkı, TSK’yı PKK/PYD ile yan yana getirerek IŞİD ile savaşa sokma isteği gibi… 
Meşru olmayana meşruiyet sağlamak içindir! 
Ancak bu şekilde, küresel güçler AKP’nin iktidarını sürekli hale getirebilirler ve 
Türkiye’yi sömürmeye devam ederler… 
*** 
Türk halkı, PKK ve FETÖ ile yan yana yürüyen CHP’yi asla iktidara getirmez! 
AKP için 2019 seçimleri daha bugünden garanti altına alınmıştır. 
Bu yönünden bakarsak, “adalet yürüyüşü” Dersimli Kemal’in CHP başında ve AKP’nin 
iktidarda kalmasını sağlamak içindir… 
CHP’nin yetkili organlarında tartışıldı mı? 
Kim karar verdi bu yürüyüşe, kim? 
Ekmeleddin’e tıpış tıpış oy vermeye mecbur edilenler, şimdi tıpış tıpış o yürüyüşe 
getirilemezler!..



 

 “TOPLUMUN GAZINI ALIYORUZ”!.. 

Doğrudan konuya gireceğim. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçları Soruşturma Bürosu’nun 
hazırladığı dosyadan bazı notları aktarıyorum: 

NATO’da görevli 10‘u general 462 Türk subayının yarıdan fazlası (237’si) FETÖ üyesi 
çıktı. 

Çoğu “geri dön” çağrısına uymadılar! 

NATO’daki FETÖ üyesi subayların kurduğu “Purged NATO Officer” (Tasfiye Edilmiş 
NATO Subayı) grubunun hazırladığı “Gerçeğin Peşinde-15 Temmuz 2016” isimli rapor 
“pudgednato” isimli internet sitesinde yayımlandı.1  
138 sayfalık bu kitapçığı okumadan, ne “adalet yürüyüşü”nü kavramak ne de 
“kontrollü darbe”nin taşıdığı mesajı anlamak mümkündür. 

“Tık”layarak kitapçığı indirip okuyabilmeniz için ayrı bir bağlantı yaptım…2 

                                                           
1 https://purgednato.wordpress.com/ 
2 Gercegin_Pesinde_17_Haziran_2017.pdf 



*** 

Raporda; Erdoğan “savaş suçlusu” olarak tanıtılırken, 15 Temmuz Darbe Girişimi, 
“kontrollü darbe” olarak nitelendiriliyor… 

Kılıçdaroğlu, 8 Ocak 2017 günü meclis toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada; “Asıl 
darbe 20 Temmuz’da yapıldı” demişti, çok dikkat çekmedi… 

Dokuz madde halinde bu nitelemesinin gerekçelerini sıraladı ve “15 yıldır hangi kanunu 
istediniz de çıkaramadınız”, “Bu Anayasa Türkiye’nin hangi sorununu çözecek” 
sorularını sorarak, o gün noktayı koymuştu.3  
Y-CHP Genel Başkanı, 17 Haziran 2017 günü yayınlanan bu rapordan çok önce, 28 Şubat 
2017 günü de “20 Temmuz darbesi” ifadesini kullanmıştı.4  
Dersimli Kemal, 28 Şubat 1997’den önce yaşanan süreci de “darbe” olarak 
nitelendirmiştir… 

FETÖ’cü subaylar mı Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” nitelemesini savunma yaptı, 
yoksa Kılıçdaroğlu mu onların bu değerlendirmesini gündeme çıkardı? 

Dikkatli okuyucular, 138 sayfalık raporu okuyup, “adalet” yürüyüşü nedeniyle yapılan 
açıklamalarla karşılaştırdığında, bu sorunun doğru yanıtını bulacaklardır… 

*** 

Güvenlik Kuvvetlerinin 24 Temmuz 2015′te başlattığı ve Hendek Savaşları ile sona 
eren operasyonları protesto için hazırlanan “Barış Bildirisi”ne imza attıkları için 
görevlerinden alınan akademisyenler de Washington’a doğru ilerleyen “adalet 
yürüyüşü”ne destek verdiler! 

Akademisyenler, güvenlik güçlerinin PKK’ya karşı operasyonlarını “abluka” olarak 
görüyor ve o bildiri ile “Güneydoğu’daki ablukanın kaldırılmasını” talep ediyorlardı.5  
PKK’nın çatı örgütü olan Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) da “adalet yürüyüşü”ne 
destek verdi… 

Dersimli’ye destek çığ gibi (!) büyüyor… 

PKK’nın Kandil’deki yöneticisi Mustafa Karasu, “Özgür Politika” isimli gazetedeki 
yazısında, yürüyüş için “doğru bir adım” değerlendirmesini yaptı…6 
*** 

                                                           
3 http://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-asil-darbe-20-temmuz-da-yapildi-142405.html 
4 http://www.birgun.net/haber-detay/kilicdaroglu-28-subat-a-da-20-temmuz-darbesine-de-karsiyiz 
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/462120/1100_un_uzerinde_akademisyenden_baris_cagrisi 
6 http://www.haber7.com/guncel/haber/2363821-chpnin-yuruyusune-pkkdan-tam-destek 



ABD, Suriye’de PKK için vuruyor, Dersimli Kemal ise ABD için yürüyor! 

*** 

ABD’li General John Thomas, Merkez Kuvvetler Komutanlığı adına yaptığı açıklamada: 
“Tabka’da PYD/PKK’nın hakim olduğunu ve Suriye jetine yönelik 
saldırıyı müttefiklerini korumak için yaptıklarını” söyledi… 7 
Dersimli Paralel Kemal, Çamlıdere’de yaptığı grup toplantısında; “FETÖ ve PKK 
soruşturmalarında ihraç edilen 105 bin 836 kişi için yürüdüklerini” söyledi…8 
PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP ise, “adalet yürüyüşü”nü desteklediklerini açıkladıktan 
sonra, yürüyüşü “sokağa taşıralım” teklifinde bulundu. 9  
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de 
yapacağı “bağımsızlık referandumu”nu; “amasız, fakatsız destekliyoruz” dedi…10 
Y-CHP’nin bu referandumla ilgili görüşünü bilen yok! 

*** 

Pentagon’un psikolojik savaş elamanı Michael Rubin ile Y-CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay, eş zamanlı olarak , Erdoğan’ın MİT TIR’ları davası nedeniyle uluslararası ceza 
mahkemesinde yargılanacağını ileri sürdüler… 

Dersimli, FETÖ’nün medyadaki kalemşörleri Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak’ı savunmaya 
devam ediyor… 

Ve Dersimli sonunda gerçeği ağzından kaçırdı: 

“Toplum bu kadar baskı altındaysa bir yerde patlayacak. Oturup kalksınlar, bize 
dua etsinler, bu yürüyüşle aslında toplumun büyük ölçüde gazını da alıyoruz” 
dedi…11 
Yürüyüşün amacı belli oldu: Toplumun gazını almak! 

Burunlarına gaz kaçıracağımızı galiba anladılar!..

                                                           
7 http://www.memurlar.net/haber/675487/abd-pyd-pkk-yi-korumak-icin-suriye-ucagini-dusurdu.html 
8 https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-haziran/kilicdaroglu-105-bin-magdur-icin-yuruyoruz 
9 http://www.yeniozgurpolitika.org/index.php?rupel=lezgin&id=3273 
10 http://www.zernews.com/2017/06/hdp-Kurdistan-bagimsizlik-referandumu-Ahmet-Yildirim.html 
11 http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-ve-basbakan-gelirse-memnun-olurum-40498943 



 

“BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN” İÇİN Mİ YOLLARA 
DÜŞÜRÜLDÜK? 

80 milyona yapılan adaletsizlik karşısında eylemsiz kalıp, Ergenekon ve Balyoz 
davalarında FETÖ yanında duran ve hiçbir zaman da CHP’li olmayan bir kişiye yapılan 
haksızlık için, “büyük yürüyüş”ü başlatmak, durumu kurtarmaya yetecek mi? 

Sokak eylemleri yerinde ve zamanında yapıldığında etkilidir: 

Mühürsüz oyların geçerli sayılmasından sonra, CHP örgütü YSK 
önünde halkoylamasının yenilenmesine karar verilinceye kadar ölüm orucuna 
yatmalıydı!.. 

Ana muhalefetin, işinden atılan iki eğitimcinin Özgürlük Anıtı önündeki eylemine destek 
vermek için milletvekillerini seferber etmesi, zevahiri kurtarmaktan başka anlama 
gelmiyor. 

Enis Berberoğlu’nun yaptığı haber nedeniyle, 25 yıla mahkum edilmesi hiç kuşku yok ki, 
adaletsizliğin en büyüklerindendir ve asla kabul edilemez. 

Ne var ki, adaletsizlik ona yapılanla başlamadı, 15 yıldır sürmektedir… 

*** 

Y-CHP‘nin Ergenekon ve Balyoz davalarındaki tutumu, özel görevli ağır ceza 
mahkemelerinin kurulmasındaki kayıtsızlığı, HSYK’nın yapısının bozulmasını seyretmesi 



gibi, AKP’nin hukuka aykırı bir sürü kötü icraatı karşısında, etkili muhalefet 
yapamaması1 ülkeyi bu noktaya getirmiştir. 
15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi’ni bile, ancak 11 ay sonra anlayabilen bir kafa yapısı, 
tabanını aptal yerine koydurmak güvensizlik ortamının yaratılmasında başlıca 
sorumludur. 

“Kontrollü darbe” şaşırtmacasını; “öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından 
yararlanılan bir darbe” olarak tarif etmek, 11 aydır sürdürülen “tiyatro” saçmalığını 
örteme yetmeyecektir. 

20 Temmuz’a “karşı darbe”demek, 11 aydır tekrarlanan “kontrollü darbe” saçmalığını 
tekzip etmektir. 

Y-CHP sayesinde; 20 Temmuz’da karşı darbe tamamlanmıştır! 

Bu hatalı nitelemeler; Y-CHP yönetimi ABD’yi darbe dışında göstermek için özel bir çaba 
içerisinde değilse, olayları analiz etmede ne kadar aciz kaldığını göstermektedir. 

*** 

Yürüyüşün istikametinin; hukuk dışı kararı ile rejimin değiştirilmesine olanak 
sağlayan YSK veya en yüksek mahkeme olması bakımından AYM olması gerekirken, 
Maltepe’ye yönlendirilmesi ise hatalı olmuştur. 

Kılıçdaroğlu’nun CNN’de katıldığı programda; PKK’nın Meclis’teki uzantısı olan eski 
HDP Genel Selahattin Demirtaş’ı övmesi, yürüyüşün ikinci gününde “HDP 
milletvekilleri için de yürüyoruz” mesajının verilmesi ve HDP’nin yürüyüşe katılmak 
için teklif beklemesi yürüyüşün üzerine ciddi gölge düşürmüştür! 

Kuzey Irak Kürt Yönetimi’nin “bağımsızlık” için referanduma hazırlandığı bir dönemde, 
Y-CHP şemsiyesi altında PKK’nın sokak eylemleri yapmasına ortam hazırlamak, ülkeye 
verilebilecek ön büyük zarardır… 

80 milyona karşı yapılan tartışmasız bir adaletsizlik karşısında; “sokakta silahlı-sopalı 
adamlar vardı” mazeretini ileri sürerek, halkı haksızlıklar karşısında kaderine 
razı olmaya zorlayan Y-CHP’nin, bir kişiye karşı yapılan haksızlık karşısında halkı 
sokağa davet etmesi kuşkuları iyice artırmaktadır… 

Ortadoğu’daki gelişmeler göz önünde tutulursa, küresel güçlerin Türkiye’yi büyük 
bir tuzağa çekmek istedikleri anlaşılmaktadır. 

İtibarı yerlerde sürünen Kılıçdaroğlu’nun, ısrarla ve inatla CHP Genel Başkanlığı 
koltuğunu bırakmaması oldukça manidardır. 

                                                           
1 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf 



Yaklaşan 2019 seçimlerinde, muhalefetin başında Dersimli’den başka kim olursa olsun, 
AKP’yi ciddi şekilde sarsacağı ve 7 Haziran’daki gibi iktidardan düşürebileceği hayal 
değildir!.. 

AKP açısından hayati olan bu tehlikenin bertaraf edilmesinin en kolay yolu, 
Kılıçdaroğlu’nun CHP başında kalmasını sağlamaktır. 

Tıpkı Devlet Bahçeli’nin MHP başında kalmasının sağlandığı gibi… 

Bahçeli, son söylemleri ile AKP’nin sokaktaki “eli sopalı” adamı olmayı kabul ettiğini 
göstermiştir! 

*** 

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayan Dersimli, CHP’nin başında kalırsa, 
Erdoğan’ın karşısına yeni bir Ekmelettin çıkaracağı bellidir. 

Bu durumda, Erdoğan için 2019 seçimleri çantada kekliktir. 

Geçersiz halkoylaması nedeniyle, Kılıçdaroğlu’nun yapmadığı eylemi 
unutturarak itibarını biraz yükseltmek ve gelecek seçime kadar onu muhalefetin 
başında tutarak seçimi kazanmasını garanti altına almak AKP’nin arayıp da 
bulamayacağı bir olanaktır. 

Bu nedenle, söylemlerinin aksine, Kılıçdaroğlu’nun 
yürüyüşünden rahatsızlık duyduklarını söylemeleri inandırıcı değildir. 

Tavukları bekleme görevi verilen tilki şaşkınlığı içerisindeler. 

Buna karşılık; Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile, dokunulmazlıkların kaldırılmasına 
destek veren Y-CHP yönetimi, “yeni mağduriyetler” yaratma ve bu mağduriyetler 
üzerinden iktidarı zayıflatıp, halk desteğini artırabileceğini düşünüyorsa, korkunç bir 
yanılgı içerisindedir. 

Hele de Grup Başkanı Engin Altay’ın, “Tayyip Erdoğan Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanacak” şeklindeki dış güçlere çağrı niteliğindeki sözleri, 
CHP’nin seçimle iktidara gelemeyeceği inancı içerisinde olduğunu kanıtlamaktadır… 

*** 

Anayasa’nın 83. maddesi, TBMM üyelerinin seçimden önce veya sonra verilmiş bir ceza 
hükmünün yerine getirilmesini, üyelik sıfatının sona ermesine bırakmıştır. 

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da HDP milletvekilleri gibi, üyelik sıfatının 
sona erdirilmesi için mutlaka Meclis kararı alınması gereklidir. 



Dokunulmazlıkların kaldırılmış olması, tutuklamanın gerekçesi olamaz! 

Hükümetin bu kadar fahiş bir hatayı yapması, akıl alacak gibi değildir. 

Bu ve benzer nedenlerle “Adalet” yürüyüşünden kuşku duyanlara hak verilebilir. 

Yürüyüşün üçünü gününde, katılımın 7000’e civarında kalması bu kalımdan anlamlıdır. 

*** 

“Yürüyüş”e ara verilerek, CHP Olağanüstü Kurultayı mutlaka toplanmalı ve “tam 
bağımsızlık” şiarını özümsemiş, Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, gerçek CHP’lilerin 
öncülüğünde emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı “İkinci Kurtuluş Savaşı” 
başlatılmalıdır. 

İlk kurtaracağımız mevzi, işgal altındaki Atatürk’ün CHP’si olmalıdır… 

Siyasi mücadele aracımız olan partimizin, rakiplerimiz elinde olması başımıza gelecek 
en büyük felakettir, kendi silahımızla vurulmayı beklemektir! 

O bakımdan “düşman” eline geçmiş “silahımızı” geri almak veya onu düşman elinde 
iken etkisiz hale getirmek kendimize zarar vermek değil, yapılabilecek en akıllıca iştir… 

*** 

“İkinci Kurtuluş Savaşı”mızın başarıya ulaşmasında; milli birlik ve beraberliğin ne 
kadar önemli olduğunu yakın geçmişte yaşayarak öğrendik. 

Birinci Kurtuluş Savaşı‘nın deneyimleri bugün için de yol göstericidir. 

Siyasi iktidarın birlik ve beraberliğimizi bozucu eylemlere haklılık zemini yaratmaması 
gerekir. 

Bu bakımdan, gazetecilik yaptığı açık olan Enis Berberoğlu’nun derhal tahliye edilmesi 
şarttır. 

Can Dündar ile Erdem Gül’e “devlet sırlarını ifşa” suçundan ceza verilirken, Enis 
Berberoğlu’na “casusluk”tan ceza verilmesi, yargının “mağduriyet yaratmak” için 
kullanılması anlamına gelir!.. 

Anlaşılıyor ki; küresel güçler, siyasi iktidar ve ana muhalefetin çıkarları bu noktada 
örtüşmektedir: 

Küresel güçler, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında sağlanan milli birlik ve 
beraberliğin bozulmasını beklerken, siyasi iktidar 2019 seçimlerini garanti altına 



almaya çalışmakta, Y-CHP yönetimi de “etkili muhalefet” yapıyormuş gibi gözükerek 
tükenmekte olan nefeslerini suni solunumla uzatmaya çalışmaktadır…



 

“KONTROLLÜ” DAVA BAŞLADI! 

I.Perde 

Türkiye: 

Jeopolitik bakımından dünyanın en önemli coğrafi bölgesidir.1 

Tarihi boyunca Rusya’nın sıcak denizlere inmesi için işgal edilmesinden hiç 
vazgeçilmeyen bir askeri hedefti. 

Avrupalıların Asya’yı sömürmesi için en önemli köprü. 

Çanakkale ve İstanbul Boğazları ise deniz hakimiyetinin olmazsa olmazlarıdır. 

Bitki örtüsü, doğal kaynakları, suları ve verimli toprakları ile düşman çatlatan bir arazi 
parçasıdır. 

Bu özellikleri nedeniyle, emperyalist devletlerin her zaman gözü üzerinde olmuştur. 

                                                           
1 1911 Çin Devrimi’nin önderi Dr. Sun Yat Sen, bu gerçeği “Asya’da bir başka ülke daha vardır ki, Birinci Dünya 
Savaşı’na İttifak Devletleri safında katılmış ve nihai yenilginin ardından parçalanmıştır. Ne var ki, savaştan sonra 
topraklarını geri kazanmasını becermiş ve bütün Avrupalıları sınırdan dışarı sürüp atmıştır. Böylelikle bu ülke de 
tam bağımsızlığını kazanmış bulunmaktadır. Söz konusu ülke Türkiye’dir. 



Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek olanları belirlemek, bütün bu olanakları kullanmak 
olanağını sağlayacağı için, Türkiye’nin iç siyaseti ile her zaman ilgilenilmiştir. 

ABD’nin dinci bir Cemaat’i kullanarak ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. 

Emperyalizmi ilk defa yenen bir orduyu, neredeyse tümüyle ele geçireceklerdi. 

Mustafa Kemal’in askerleri, bir kez daha küresel güçlere “Dur yolcu!” dedi… 

II.Perde 

Silahlı Kuvvetler’e bu kadar etkili bir şekilde sızan emperyalistler, ülkeyi yönetecek olan 
siyasi partileri, başına buyruk bırakır mı? 

Bu soruya olumlu yanıt verenler; ya emperyalistlerin etki ajanlarıdır ya da akıldan 
biraz yaya kalmışlartır… 

15 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin kimlerin desteği ile iktidara geldiğini biliyoruz. 

AKP’nin (suç) ortağı olan Cemaat’in, ne yapmak istediği ise bellidir… 

Muhalefet partilerinden MHP, AKP’nin her koşulda koşulsuz destekçisidir. 

CHP ise, en kritik dönemeçlerde hayat öpücüğü verir, yoldaki taşları 
temizlemekle2 görevlidir. 
Bir önemli görevi daha var CHP’nin: 

Muhalefeti oyalamak ve yeni arayışları engellemektir… 

Bu son tespite CHP’lilerin çoğu katılamaz! 

III. Perde 

Kendilerini partileri ile bütünleştiren kitleler, parti yönetimlerinin hatalı politikalarını 
göremezler. 

Tıpkı maşukun hatalarını, aşığının görememesi gibi… 

Hain olmayan bireyin, kendini ait gördüğü partiye, ihaneti yakıştıramamasıdır bu 
kabullenmemenin asıl nedeni… 

                                                           
2 CHP’nin Faaliyet Raporu: 
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf 



İnsanca kabul edilen bu duyguları kullanarak, geniş kitleleri yönetmek ve onların 
üzerinden bir ülkeyi sömürmek mümkün hale gelebilmektedir… 

IV. Perde 

Şu savunmanın akılla-mantıkla açıklanabilir bir yanı var mıdır? 

Küresel güçler etki ajanları vasıtasıyla; devletin en önemli organlarına sızmış, bütün 
siyasi partilerde önemli mevkilere gelmişler fakat bir tek CHP’de etkili 
olamamışlardır!.. 

Çünkü bu sızmayı, CHP’nin başında İnönü varken yapamazlardı. 

Sonra Ecevit geldi, arkasından Baykal ve Kılıçdaroğlu… 

Bu liderlerin de; kişisel karizması, donanımı, bilgisi, tecrübesi, öngörüsü, Atatürk 
İlkeleri’ne bağlılığı, Mustafa Kemal’in askerlerini örgütün en kritik noktalarına 
yerleştirme sezgileri, başlarına bir hal geldiğinde yerlerini dolduracak 
kişileri yetiştirmiş olmaları nedenleriyle, CHP’yi ele geçirmeleri imkansızdır! 

Buna ilaveten: CHP’nin tabanı duyarlıdır; sızmalara karşı uyanıktır, yabancı unsurları 
bünyesinde barındırmaz… 

V. Perde 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin neredeyse bütün organlarını kendi amaçları yönünde 
kullanacak şekilde ele geçiren küresel güçlerin, ana muhalefet partisindeki 
varlıkları kabul edilmedikçe Türkiye’nin ikinci kurtuluşu biraz daha gecikecektir… 

CHP’nin dokusuyla uyuşmayan söylemler, CHP’yi içeriden çökertmek için başka 
mutfaklarda hazırlanıp, etki ajanları vasıtasıyla kotarılmaktadır… 

CHP’nin fikri yapısı 6 Ok’la özetlenmiştir. 

Bu husus Parti Programı ile ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

Program değiştirilmeden, programla çelişecek söylem ve eylemlerden kuşku duymak 
gerekir. 

CHP’nin tabanını teşkil eden çoğunluk bu kuşkuyu duymuyorsa; efsunlanmadığına göre, 
korkunç bir aldatılmışlıkla karşı karşıyadır demektir. 

Ne yazık ki, benim tespitlerim bu yöndedir… 



CHP tabanını yattığı derin uykudan uyandırmadıkça, başımız kolay kolay beladan 
kurtulmayacaktır. 

VI. Perde 

Böyle uzun bir girişten sonra, geliyoruz “15 Temmuz ‘Kontrollü’ Darbe Girişimi”nin 
bilançosuna: 

Şehit sayısı 172, 

Yaralılar: 

21 asker, 153 polis, 2 bin 558 sivil… 

Sanıklar: 

1 orgeneral, 

3 korgeneral, 

4 tümgeneral, 

16 tuğgeneral, 

3 tuğamiral, 

26 albay, 

27 yarbay, 

37 binbaşı, 

21 yüzbaşı 

ve 

çok sayıda alt rütbeli subay ve astsubay… 

Darbeye katılanlardan: 

200’ü tutuklu, 

9’u tutuksuz, 



12 sanık firari… 

O gece: 

8 binden fazla askeri personel, 

35 uçak, 

37 helikopter, 

74 tank, 

246 zırhlı araç 

ve 

4 bine yakın hafif silah kullanıldı… 

Soru: 

Bu kadar askeri personel, araç-gereç ve silahı kim “kontrol” etti? 

Yanıt: 

a.) Bayraklarını alıp sokağa çıkan her “iki kişiden biri”, 

(Diğerlerinin aklına ilk gelen: “AKP iktidarından kurtarıyoruz galiba” önermesiydi. “Yurtta 
Sulh Konseyi”nin bildirisi3 TRT’den okununca; spikerin heyecandan “Dünyada Sulh” 
                                                           
3 İŞTE O BİLDİRİ 
Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli vatandaşları, 
Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri;devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının 
varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin tüm 
kurumlarıideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. 
Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri tarafından; temel hak 
ve hürriyetler zedelenmiş, kuvvetler ayrılığına dayalı, laik ve demokratik hukuk düzeni fiilen ortadan 
kaldırılmıştır. 
Devletimiz; uluslararası ortamda hak ettiği itibarini yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının göz ardı edildiği, 
korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir ülke haline getirilmiştir. 
Siyasi idarenin aldığı hatalı kararlarla mücadeleden geri durduğu terör tırmanarak birçok masum 
vatandaşımızın ve teröristle mücadele eden güvenlik görevlilerimizin hayatına mal olmuştur. 
Bürokrasi içerisindeki yolsuzluk ve hırsızlık ciddi boyutlara ulaşmış, ülke sathında bununla mücadele 
edecek hukuk sistemi işlemez hale getirilmiştir. 
Bu ahval ve şerait altında, yüce Atatürk’ün önderliğindemilletimizin olağanüstü fedakarlıklarla kurduğu ve 
bugünlere getirdiği cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri, “yurtta sulh, cihanda sulh” 
ilkesinden hareketle; 
– vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin ve devletin bekasını devam ettirmek, 
– cumhuriyetimizin kazanımlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bertaraf etmek, 



sözcüklerini unuttuğuna inanlar çoğunluktaydı… Onlara göre darbeyi yapanlar “Yurtta 
Sulh Dünyada Sulh” ilkesini rehber edinenlerdi. Bu yüzden sevinenler bile vardı!.. 
Türkiye’nin aşması gereken en önemli handikap budur: CHP’nin tabanı yanlış yola 
sokulmuştur…) 
b.) Darbeye katılmayan asker ve polisler, 

c.) Reis. 

(c) şıkkını işaretleyen yurttaşlarımız için iki soru daha hazırladım: 

Sorulardan biri çok zor olmayan bir matematik sorusudur. 

Aşağıdaki  (*) dipnotta taralı olarak gösterilen alanı hesaplamanızı soruyorum. 

Diğer soru, yıldızların dünyamıza mesafesinin nasıl hesaplandığıdır. 4  

                                                                                                                                                                                     
– hukuk devleti önündeki fiili engelleri ortadan kaldırmak, 
– milli güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek, 
– terörizm ve terörün her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak, 
– temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli 
kılmak, 
– laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek, 
– devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak, 
– uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek 
maksadıyla yönetime el koymuştur. 
Devletin yönetimi teşkil edilen yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir. 
Yurtta sulh konseyi BM-NATO ve diğer tüm uluslararası kuruluşlarla oluşturulmuş yükümlülükleri yerine 
getirecek her türlü tedbiri almıştır. 
Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Vatana ihanet içerisinde bulunan tüm kişi ve 
kuruluşların en kısa zamanda ulusumuz adına hakkaniyet ve adaletle karar vermeye yetkili mahkemeler 
önünde hesap vermesi temin edilecektir. 
Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edilmiştir. 
İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu 
yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. 
Havaalanları, sınır kapıları ve limanlardan yurt dışına çıkışlara yönelik ilave tedbirler getirilmiştir. 
Devlet düzeninin en kısa zamanda tesis ve idamesi için her türlü tedbir alınmış ve uygulanmaktadır. hiçbir 
vatandaşımızın zarar görmesine müsaade edilmeyecek, kamu düzeninin bozulmasına fırsat verilmeyecektir. 
Hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlarımızın ifade özgürlüğü, mülkiyet hakki, evrensel temel hak ve 
hürriyeti yurtta sulh konseyinin teminatı altındadır. 
Yurtta sulh konseyi üniter devlet yapısı içinde dil, din, etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini 
kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır. 
Çağdaş, demokratik, sosyal, laik hukuk ilkelerine dayalı anayasal düzen tesis edilene kadar yurtta sulh konseyi 
ulusumuz adına her türlü tedbiri alacaktır. 
Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.  
https://www.youtube.com/watch?v=ObKoufJ7Wzo 
 
4 Bir Astronomik Birim (AB), Dünya’nın Güneş’ten ortalama uzaklığı olan 149,6 milyon kilometreye karşılık gelir. 
2006’da gezegen olma sıfatını yitiren Plüton ile Güneş arasındaki mesafeyi ele alalım. “Plüton, günöte 
konumundayken (Güneş’e en uzak konumdayken) Güneş’e 7.375.927.931 (~7,37 milyar) km mesafededir” 
ifadesi pek de anlamlı değildir. Ancak “Plüton günöte konumundayken Güneş’e 49,3 AB uzaklıktadır” 
denildiğinde aradaki mesafenin Dünya’nın Güneş’e uzaklığının 49,3 katı olduğunu kolayca anlarız. Gökbilimde 
en yaygın kullanılan uzunluk birimi, ışığın bir yılda (Dünya’nın Güneş’in etrafında bir kez dönmesi sırasında 



O konuda da mutlaka bir fikriniz vardır! 

Bu son iki sorunun yanıtını bilemeyen çoğunluğunuz; “kontrollü darbe” hakkında 
uzmandır. 

“O saatte darbe olur mu?” sorusu ile başlayarak, 15 Temmuz akşamı yaşananların bir 
“tiyatro” olduğu hükmüne hemen varabilirler!.. 

Bu “tiyatro”nun oynanmasına neden ihtiyaç oldu sorusuna verecekleri yanıt; “hesap 
uzmanı”nki ile aynıdır: 

                                                                                                                                                                                     
geçen süre olan 365 gün 6 saat) katettiği mesafeyi belirten “ışık yılı”dır. Bir ışık yılı yaklaşık 9 trilyon 
kilometredir. 
Gökbilimcilerin tercih ettiği bir başka uzunluk birimi ise Star Wars hayranlarının aşina olabileceği “parsek”tir. 
Yaklaşık olarak 3,26 ışık yılına karşılık gelen bu birimin ne anlama geldiğini şu şekilde ifade edebiliriz: En dar 
açısı bir arksaniye olan bir dik üçgen çizelim (matematik derslerimizden hatırlayacağımız gibi arksaniye ya da 
açısal saniye, 1 derecenin 1/3600’üne eşittir, yani yaklaşık 0,0003 derecedir). Bu üçgenin en küçük kenarının (1 
arksaniyelik açının karşısındaki kenarın) uzunluğu, 1 AB’ye eşit olsun. Bu üçgenin dik açısını oluşturan diğer 
kenarının uzunluğu 1 parsektir.(Dünya’nın çevresini Eratosthenes günümüzden 2200 yıl önce, gölge boylarını 
hesaplayarak bulmuştur.)Yıldızların Dünyamıza olan uzaklığı da benzer şekilde varsayımlar ve biraz da geometri 
bilgisi kullanılarak hesaplanır. Bu bağlamda en öne çıkan yöntem “paralaks”tır. 
Paralaks yöntemi, farklı noktalardan bakıldığında cisimlerin “yer değiştiriyormuş gibi” görünmesi esasına 
dayanır. En basit şekliyle anlatacak olursak, başparmağınızı gözünüzün hizasına getirin ve uzaktaki bir cisme 
odaklanın. Önce bir gözünüzle sonra diğer gözünüzle cisme bakın. Parmağınız sanki yer değiştiriyormuş gibi 
görünecektir. Yıldızların uzaklığı ölçülürken de benzer bir yöntem kullanılır. Önce bize olan uzaklığı ölçülmek 
istenen yıldız, farklı iki noktadan gözlemlenir. Daha sonra iki nokta arasındaki mesafe ve yıldızın bu noktalardan 
görülme açıları kullanılarak yıldızın Dünya’ya olan uzaklığı hesaplanır. 
Güneş hariç en yakın yıldızlar bile çok uzakta olduğu için, paralaks hesaplarında kullanılan iki nokta arasındaki 
mesafenin mümkün olduğu kadar büyük olması gerekir. Bu yüzden paralaks yönteminde genellikle Dünya’nın 
Güneş’in etrafındaki hareketinden yararlanılır. İki gözlem arasında altı ay olduğu zaman, gözlem yapılan 
noktalar arasındaki mesafe yaklaşık 2 AB olur ki bu gözlemlerimiz arasında elde edebileceğimiz maksimum 
uzaklıktır. Eğer gözlemler sonucunda ölçülen açılar arasında anlamlı bir fark elde edilebilirse, köşe noktaları 
Dünya, Güneş ve uzaklığı belirlenmek istenen yıldız olan üçgenin dar açısı ve dolayısıyla basit trigonometri 
işlemleri kullanılarak yıldıza olan mesafe hesaplanabilir. Ancak, birbirine 2 AB mesafedeki noktalardan ölçüm 
yapılsa bile, günümüzdeki teknolojiyle 3000 parsekten (~10.000 ışık yılından) daha uzak olan yıldızlar ile 
aramızdaki mesafeyi paralaks yöntemiyle belirleyemiyoruz. 
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 3000 parsekten çok daha uzaktaki yıldızların bize olan uzaklığını da paralaks yöntemi 
ile belirlemek için çalışmalar yapıyor. Gaiauydusu kullanılarak yapılacak araştırmalar sırasında 1 milyar yıldızın 
gözlemlenmesi düşünülüyor. 1 milyar heyecan verici bir sayı olsa da, bu, gökadamızdaki yıldızların 
sayısınınsadece %1’i. 

 
 



Bilmezler ki, hesap uzmanı da CIA‘nın has adamı Mehmet Eymür’den aşırma5 yapmıştır: 
Kontrollü darbe; “Anayasayı değiştirmek” ve “başkanlık sistemine” geçmek için 
yapılmıştır!?… 

Peki, bunun için bu kadar tehlikeli girişime ne gerek vardı? 

Erdoğan’ın anayasayı değiştirmek için darbeye değil, MHP’ye ihtiyacı vardı ve MHP de 
zorluk çıkarmadan zaten isteneni yapıyordu. 

Ayrıca, CHP’nin de çok ciddi bir sorun çıkarttığı söylenemez… 

Muhalefet yapar gibi yapıyordu! 

TBMM’nde gizli yapılması gereken oylama, açık yapıldı ve bu konuya Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) dahi götürmedi. 

Nitekim, yaşadık ve gördük: Anayasa da değişti, başkanlık sistemine de geçildi… 

Üstelik halkoylamasında “tam hukuksuzluk” hali yaşanmasına rağmen, kimse sokağa 
inemedi. 

Ana muhalefet partisinin “sokakta silahlı-sopalı adamlar vardı” şeklindeki mazereti, 
toplumun kimler tarafından dizginlendiğini gösteriyor. 

AYM’ne yapılan “bireysel başvuru”dan sonra, CHP örgütünün yüksek mahkeme önünde 
“açlık grevi”ne başlaması gerekirken, onlar ne yaptı? 

Yüksel Caddesi’ndeki iki eğitimcinin eylemine destek verdiler. 

“Zevahiri kurtarma” tam olarak buna derler… 

Halkoylamasında yaşanan rezilliği unutturma görevini CHP üzerine aldı… 

Yaşanan bu gerçeklere rağmen, hala 15 Temmuz’un “kontrollü darbe” olduğunda 
ısrarlı mısınız? 

Öyleyse son bir soru ile bitiriyorum. 

Önce bir tespit yapalım: 

Darbe kontrollü olduğuna göre, bunu FETÖ’cü subaylarla Erdoğan anlaşarak yaptılar! 

                                                           
5 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/06/y-chpnin-basina-eymur-yakisir/ 



Erdoğan, darbeye katılmayacak olan diğer subaylarla da 
darbeyi bastırmaları konusunda ayrıca anlaşmaya varmış olmaları gerekir! 

Peki, bu iki grubun birbirinden haberi var mıydı yok muydu? 

İki seçeneği de geçerli kabul edebilirsiniz… 

Sonuçta darbe bastırılacağına göre, darbeye katılanlar ömür boyu hapis cezası ile 
cezalandırılacaklar! 

Darbeyi bastıranlar ise baş tacı yapılacaklar… 

Böyle bir “tiyatro”da kim niçin oynamak istesin? 

Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak diye, böyle bir riski kim göze alır? 

Bu arada bazı can kayıplarının da olacağı kesindir. 

Nitekim oldu da… 

O anlaşmayı yapanların, bunlar arasında olmayacağını kim garanti edebilir? 

“Darbe uzmanı”sınız ya, bu sorulara akla yatkın cevaplar vermeniz gerekir… 

Dilediğiniz sorudan yanıt vermeye başlayabilirsiniz. 

Az sonra anlatacağım hiç aklınıza geldi mi? 

Hesap uzmanının onayladığı teze göre; darbeye katılan askerler Erdoğan’ın adamıdır. 

Darbeyi bastıranlar da öyle… 

Demek ki, Ordu tümüyle Erdoğan’dan yanaydı! 

Bu şartlar altında istese hilafeti bile geri getirebilirdi. 

O halde darbeye ne gerek vardı? 

Ordu işin içerisinde olunca darbeye kim karşı koyabilirdi? 

Siz mi? 

Yoksa “iki kişiden biri” mi? 



İki kişiden biri de Erdoğan’dan yana değil miydi zaten? 

Emir-komuta zinciri altında yapılan bir darbeye bugüne kadar kim karşı koydu ki?.. 

Hadi diyelim ki, böyle bir diyaloğa kafanız basmadı. 

Bari davayı takip edin lütfen, itirafçıların sözlerine kulak verin… 

Aklınızla alay ettirmeyin!.. 

 (*) 



 

TÜRKİYE “İKİYE BÖLÜNSÜN” İSTİYORUM! 

Trump, seçim kampanyasında Amerikalılara söz verdi: 

“Seçilirsem körfez ülkelerine gideceğim ve ABD’nin 19 trilyon dolar tutarındaki borcunu 
bu ülkelere ödeteceğim” dedi… 

Seçildi ve sözünün gereğini yerine getiriyor. 

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin çoğu teslim. 

Bir tek Katar, parayı vermiyor. 

Trump’un borç ödeme anlayışı “ilahi adalet”e benzemiyor, komünizm de böyle değil! 



ABD’nin borçlarını körfez ülkelerine ödetmek hangi adalet anlayışın ürünüdür anlamak 
mümkün değil. 

ABD derin devletinin beyanına rağmen, hala “ABD’nin Ortadoğu’da ne işi var?” sorusuna 
yanıt arayanlar var mı acaba? 

Suratımıza şamar gibi inen bu yalın gerçek, hangi mevzide konuşlanmamız gerektiğini 
göstermiyor mu? 

Şu andan itibaren ülke ikiye bölünsün istiyorum! 

Hak, hukuk, adalet ve mazlum halklardan yana olanlar bir tarafa; işbirlikçiler ve hainler 
öbür tarafa. 

Gafiller ve cahiller yine bizim tarafta kalsın… 

  

*** 

  

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervinin Kuzey Kubbesi Katar’ın, Güney Pars Sahası 
İran’ın kontrolündedir… 

Doğalgaz sıkıştırılarak LNG’ye dönüştürülüyor ve dünyaya ihraç ediliyor. 

Sınırsız paranın kaynağı budur. 

ABD, bu kaynaktan pay istiyor işte! 

Neye göre? 

Bu sorunun ne ulusal ne de uluslararası hukukta yanıtı var. 

ABD, dünyayı haraca bağlayan kabadayı gibidir… 

  

*** 

  



“Yurtta barış, dünyada barış” ve “Araplar arasındaki ihtilaflarda taraf olmayın, 
komşuların iç işlerine karışmama” genç Cumhuriyetimizin dış politikadaki iki ana 
taşıyıcı sütunudur. 

Ne zaman diplomatlarımızı “monşer” diyerek küçümsemeye başladık, ne zaman Ahmet 
Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik” diye isimlendirilen maceralarını uygulamayı 
diplomasi sandık, dünya devletler ailesi içindeki ağırlığımız iyice yok oldu. 

Dış güçlerin desteği ile iktidara gelen AKP, diyet borçları nedeniyle ulusal çıkarlarımızı 
koruyamaz durumdadır. 

Bu vahim durumu tespit edip, aklımızda tutalım. 

Böyle durumlarda doğru politikaları muhalefetin savunması gerekir. 

Ulusal bir ödev olan bu gereklilik, ulusal çıkarlar konusunda hassas olması için iktidara 
fren görevi yapar. 

Çoğu zaman iktidarlar, muhalefetin çabaları ile oluşan iç kamuoyunu bahane ederek 
daha az tavizkar olurlar. 

Gerçekten ulusal çıkarları düşünen iktidarlar, bahane olarak muhalefetin yarattığı bu 
durumu kullanmak isterler. 

Yurtseverliğinden kuşku duyulmayan iktidarlar, hangi siyasi görüşte olurlarsa olsunlar, 
böyle bir muhalefetin varlığını isterler. 

Dolayısıyla muhalefet görevini hakkıyla yapmak, iktidarda icraat yapmak kadar 
önemlidir! 

  

*** 

  

Ne yazık ki AKP’nin ulusal çizgiden sapmasını önleyecek gerçek bir muhalefet yoktur. 

Olanlar da Meclis dışında ve yeterince etkili değildir. 

Ana muhalefet partisi CHP’nin gündemde ve acil olan politikalar hakkındaki görüşlerine 
gelmeden önce, ABD’nin Ordadoğu’da ne yapmak istediğine ilişkin projesinin hangi 
aşamaya geldiğini görelim. 

Gazeteler yazdı: 



Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani liderliğinde bir araya gelen siyasi 
parti temsilcileri, bağımsızlık referandumu”nun tarihini 25 Eylül olarak belirlediler. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heathers Nauert, “Kürdistan halkının meşru talebine 
saygı gösteriyoruz” diyerek bu “Bağımsız Kürdistan”ı desteklediğini açıkladı… 

Bu aşamada ABD dışında kararı destekleyen yok. 

Rusya, İran, Irak, Almanya ve bu kararla birlikte toprak bütünlüğü tehlikeye girecek olan 
Türkiye tepkilerini gösterdiler. 

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “tık” yok! 

O, referandum ziyaretleri kapsamında HDP’ye gitti. 

Zamanlamaya manidar! 

HDP’yi ziyaret ile “bağımsızlık referandumu”nun eş zamanlı olması tesadüf değil. 

Atlantik ötesinden ayarlanmış gibi… 

Dersimli Kemal, PKK’nın Meclis’teki uzantısı olan HDP’nin üzerinden elini çekmek 
niyetinde değil. 

Teröre bulaşmış bir partiyi meşrulaştırmak için yoğun çaba harcıyor. 

Tıpkı FETÖ’yü “mağdur” gösterdiği gibi: 

Her fırsatta FETÖ’nün borazanlığını yapan “gazetecileri” savunuyor. 

Arkasında CIA’nın olduğu tartışma götürmeyen 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni “Kontrollü 
Darbe” olarak niteleyip küçümsüyor. 

Bu hain girişimin arkasından ABD’yi çekmekle kalmıyor, bir de FETÖ üyelerine 
“savunma” hazırlamış oluyor!.. 

  

*** 

  

Nitekim, Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü Kurmay 
Albay Muzaffer Düzenli mahkemede yaptığı savunmada: 



“TSK emir-komuta bütünlüğü içinde planlanan, ancak olayın deşifre olmasıyla faaliyet, 
bir ifadeyle kontrollü darbeye evrilmiş, üst komuta heyetinin girişimin dışında olduğu 
izlenimi verilmiştir” diyerek, bu tespitimizi doğrulamış oldu!.. 

  

*** 

  

Y-CHP yönetimi, ihanet düzeyindeki politikalarının gerekçesi olarak Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz sözlerini kullanmaktan çekinmiyor: 

  

Sanki bizi ilgilendirmiyor ve karışmasak bize zararı dokunmayacakmış gibi; “Araplar 
arasındaki sorunlarda tarafsız kal” diyor… 

  

Bize karşı açık veya örtülü bir savaş ilan edilmişken, “Yurtta barış, dünyada barış” 
ilkesini benimsiyoruz, dolayısıyla savaşmayacağız diyebilir miyiz? 

  

ABD’nin karşısında yer alan avrasya güçlerinin en önemlilerinden biri olan Türkiye’yi 
tarafsız konumda tutmak ABD’nin arayıp da bulamayacağı bir ortam yaratır. 

  

Dersimli Kemal, şimdi de bu görevi yerine getirmeye çalışıyor!.. 

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Rakka operasyonunda İncirlik Üssü’nün 
kullanıldığını itiraf etti. 

ABD, Rakka operasyonunda tercihini PKK/PYD’den yana koydu. 

Onlara ağır silahlar verdi. 

Dolayısıyla İncirlik Üssü PKK’nın hizmetine sunulmuş oldu. 

ABD ile imzalamış olduğumuz “İncirlik Mutabakatı” ayağımıza sıkılmış kurşuna döndü. 

Bütün bunlara rağmen Y-CHP’nin İncirlik Üssü’nün kullanılmasına bir diyeceği yok! 



Y-CHP, tam bağımsızlıktan yana olan Kuvayı Milliyecilerin partisi olmaktan çoktan çıktı, 
ABD’nin çıkarlarını savunuyor! 

Dış güçlerin desteği ile iktidara gelebileceğini umuyor. 

Öyle bir iktidar, AKP’den farklı olamaz!.. 

Olmazsa daha iyi olur…



 

Y-CHP’NİN BAŞINA EYMÜR YAKIŞIR!.. 

İki önemli kişi hakkında hafızalarınızı tazelemek istiyorum. 
Birinci kişi Kaşif Kozinoğlu’dur: 
1955 Trabzon doğumlu, katıksız bir yurtseverdir. 
1976 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu, son görevi; MİT Dış Operasyonlar 
Dairesi Başkanlığıydı. 
10 Mart 2011 tarihinde tutuklanıp Silivri Cezaevine kondu. 
TGB‘nin 13 Aralık 2012’deki “Silivri Kuşatması”nı1 göremeden 13 Kasım 2011 günü, 
şüpheli şekilde yaşama veda etti. 
Koğuş arkadaşları; Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ile Emekli Jandarma Albay 
Hasan Atilla Uğur’du. 
Hasan Atilla Uğur, Abdullah Öcalan’ı ilk sorgulayan kişidir. 
37 yıllık hizmetinden sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yanına giderek emekliliğini 
istedi. 
Fidan onu Başmüşavir yapıp yeniden Afganistan’a gönderdi. 
Hayati boyunca hiç görev yapmadığı Rusya’daki Cemaat 
okullarının kapatılmasında etkili olduğu düşünülüyordu.. “Türk okulları” ile ilgili 
olumsuz hareketlerde bulunmak, “Türk milliyetçiliği”ne düşmanlık yapmakla 
suçlanıyordu. 

Bu nedenle tutuklanmıştı… 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=B4JkxeAxpW8 



Kendisi üzerinden MİT’e operasyon yapılacağını ve bu işin arkasında Mehmet 
Eymür’ün olduğunu düşünüyordu… 

56 yaşında iken Silivri Cezaevinde öldü!? 

Arkadaşları ölümünün şüpheli olduğunu söylediler… 

*** 

İkinci önemli adam Mehmet Eymür’dür: 
Eymür, 1943 İstanbul doğumlu, MİT eski Kontrterör Dairesi Başkanıdır. 1971 Darbe 
girişiminden sonra MİT’te Hiram Abas‘la birlikte Ziverbey Köşkü’ndeki işkencelerinde 
bulundu. Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere’de öldürülmesinde aktif olarak rol 
aldı. Ergenekon davasının en önemli aktörlerinden Tuncay Güney’i de o örgütledi… 

MİT içindeki CIA‘cı ekiple çalıştı. 

ABD’ye yerleşti ve “atin.org” adlı bir internet sitesini yönetti. 

Kaşif Kozinoğlu 1990’lı yıllarda MİT’te Eymür’le birlikte çalışmıştı… 

Buraya kadar olan bilgileri daha ayrıntılı olarak açık kaynaklarda bulmak mümkündür.2  
*** 

Kaşif Kozinoğlu’nun kendi el yazısıyla yazdığı Aydınlıkta yayınlanan mektuplarında; 
“Mehmet Eymür’ün Ergenekon Davası’nı kurgulamak için Amerika’dan getirildiğini ve 
Fethullah Gülen’den 50 bin dolar maaş aldığını” yazmıştı. 

Mehmet Eymür MİT’ten emekli olduktan sonra “çalışmaya” hiç ara vermedi!.. 

“Danıştay cinayeti işlendikten kısa bir süre sonra Eymür MİT’e gitti: 
Danıştay Cinayetinin Kuzey Irak’tan getirilen 500 milyon dolar yüzünden işlendiğini, 
paranın Veli Küçük tarafından getirildiğini, Alparslan Arslan’ın bu parayı getiren kişi 
olduğunu, ancak komisyon ücretinde anlaşamadıkları için Danıştay cinayetinin 
işlendiğini” anlattı.3  
MİT konuyu araştırdı, iddiaların yalan olduğunu anladı… 
*** 
Bir görev adamı olduğunu kanıtlayan Eymür, 74 yaşına gelmesine rağmen çalışmaya 
devam ediyor: 

24 Nisan 2017 günü “Youtube” kanalından kendi hazırladığı bir video4 paylaştı. 

                                                           
2 http://odatv.com/kasif-kozinoglunun-silivri-gunlugu–1511111200.html 
3 http://odatv.com/mehmet-eymur-ergenekonun-beyniydi-0112111200.html 
4 https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-haziran/kontrollu-darbe-eymur-un-yalani 



Twitter’daki FETÖ’cü Deniz Bayrak isimli hesapta yazılanları kaynak alarak, “15 
Temmuz raydan çıkmış bir MİT çalışmasıdır” dedi. 
FETÖ’cüler tarafından gündeme sokuşturulan “Adil Öksüz MİT elamanıdır” yalanını da 
o yaymıştı… 
“Mehmet Eymür 15 Temmuz darbe girişiminden FETÖ’yü aklamak için Alman İstihbarat 
Teşkilatı BND’nin FETÖ’yü aklayan söylemlerine sarılıyor. 

BND Başkanı Bruno Kahl, Der Spiegel’e verdiği röportajda, Türkiye’nin 15 Temmuz 
darbe girişiminin arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda kendilerini çeşitli 
yollardan ikna etmeye çalıştığını, ancak bunun şu ana kadar gerçekleşmediğini 
söylemişti. Eymür de Kahl’ın bu açıklamalarını hazırladığı videoda yer vermiştir.” 

*** 

Sadede gelelim: 

Bu gelişmelere paralel olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı 
yayınında soruları yanıtladı.5  
Dersimli, “Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğunu mu iddia ediyorsunuz?” sorusuna şu 
yanıtı vermişti: 
“Adil Öksüz’ü ben açıkladım daha kimi açıklayayım. Adil Öksüz’ün elindeki GPS 
cihazını devletin hangi kurumu ithal etti?” diye bir başka soru ile yanıt verdi. 
“Herkes kelepçelenirken onlara kelepçe vurulmadı. Neden? MİT yasasında bir 
değişiklik yapıldı 2014’te. Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT 
görevlisi tutuklanamaz gözaltına alınamaz. Adil Öksüz neden tutuklanmadı neden 
gözaltına alınmadı?” diye bir soru daha sorarak Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğunu, 
15 Temmuz Darbe Girişimi’nin de “kontrollü” olduğunu kamuoyuna açıkladı… 6 
Bu açıklamalara göre, Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Eymür’ün adeta paraleli!.. 

*** 

Osmanlı’nın küllerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Kuvayı Milliyecilerin partisi 
CHP’nin Genel Başkanlığına getirilen ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
koltuğunda oturtulan Dersimli Kemal’in, kimlerin borazanını öttürdüğü ve hangi güç 
odaklarının hizmetinde olduğu bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. 

Son gelişmeler Kılıçdaroğlu’nu yalanlamaktadır. 

Nitekim ilk yalanlamayı grup toplantısında: 

“Biri diğerini tasfiye etti. 15 Temmuz’u fırsat bilip karşı darbe yaptılar” diyerek, 
kendisi yaptı.7  

                                                           
5 http://www.ntv.com.tr/turkiye/chp-genel-baskanikemal-kilicdaroglu-ntvde,2a7yZfLVs0uhYe5ryQ7SbQ 
6 http://odatv.com/kilicdaroglu-adil-oksuz-mit-elemani-mi-sorusuna-ne-yanit-verdi-0504171200.html 
7 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/chp-grup-toplantisi-47-1874739/ 



Zerre kadar utanma duygusu olsaydı, istifa edip çeker giderdi… 

Çalışmaya devam ediyor, o da bir görev adamı!.. 

Biri bana açıklayabilir mi, CHP’nin başında neden Mehmet Eymür değil de Kemal 
Kılıçdaroğlu duruyor? 



 

 CHP’LİLER “SIĞIR ETİ” DEĞİLDİR!.. 

Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Milletvekili Reşat Petek, darbe 
girişiminden 8, komisyonun kurulmasından 5 ay sonra bomba gibi bir açıklama ile 
gündemi sarstı: 
ByLock kullanan milletvekillerini MİT‘e sormadıklarını söyledi. 
Pek çok kişi gibi ben de niye sormadıklarını merak ettim. 
Sonra düşündüm ki: 
Akıllarına gelmemiştir… 
Biliyorsunuz bu Komisyon, MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanı’nı da çağırmamıştı. 
O akşam Jandarma Karakolu önünde barikat kuran bizim köyün çobanı ile arkadaşlarını 
çağırıp dinlemişler ama! 
Bu şekilde daha aydınlatıcı bilgiler elde edebileceklerini düşünmüş olmalılar… 
Neyse ki, o akşam sokağa çıkanların tümüne gazi maaşı bağlamamışlar! 
*** 
Aydınlık gazetesi, darbe girişiminden 11 gün sonra; 23 Eylül günü ByLock 
programını 125 milletvekilinin kullandığını, bunların 82‘sinin AKP milletvekili, 43′ünün 
de CHP, MHP ve HDP’li olduklarını açıklamıştı. 
Başbakan Binali, yemin billah etti: “AK Parti’de FETÖ’cü yok” dedi. 
Bundan sonra Petek’in, “AKP’de FETÖ’cü vardır ve isimleri de şunlardır” demesini 
beklemiyorduk tabii… 
*** 
Petek, AKP’deki ByLock’cu milletvekillerini açıklayamadı ama, 15 Mart 1967 tarihinde 
Fetullah Gülen’in CHP’ye 5000 lira tutarında bağış yaptığını açıklayarak komisyonun 
görevini hakkıyla yaptığını ispatladı. 
Belge olarak gösterdiği makbuzlardan koleksiyoncuların elinde bir sürü var. 
Hem de boş olarak. 
Üstelik de imzalı ve mühürlü… 
Üzerine istediğin ismi yazıp Reşat’ın eline ver, yayınlasın… 



*** 
Bu arada sosyal medyada Reşat’la kafa bulan bulana! 
Beyefendi, sonunda dayanamadı; makbuzun “nereden geldiğini hatırlayamadığını” 
söyledi. 
Yani çark etmiş! 
Bence kıvırmaya hiç gerek yoktu… 
İspatlayalım: 
Fetullah, 1967 yılında İzmir’de bir yıllık genç bir vaizdi; Kestane Pazarı’nda örgütlenme 
çalışmalarına henüz başlamıştı. 
Maaşı 950 liraya yakındı. 1  
Hazret, o tarihlerde talebe okutmak için para dileniyordu. 
CHP’ye bağış yapacağını söyleyerek Saidi Nursi sempatizanlarından bir kuruş alamazdı! 
Bu duruma göre, Vaiz Efendi maaşlarından biriktirdi ve yaklaşık 5 maaşını CHP’ye 
bağışladı. 
Öyle mi? 
O tarihlerde altının onsu 3.13 liraydı. 2  
Bir ons 31 gram olduğuna göre, 5000 lira ile 4424 gram altın alınabiliyordu. 
Yani Fetullah Gülen Hoca Efendi, CHP’ye yaklaşık 4,5 kg gram altın bağışı yaptı… 
Ne kadar da mantıklı ve inandırıcı, değil mi?… 
*** 
Peki, Hoca Efendiniz nereden buldu bu kadar altını? 
1967’de sığır etinin fiyatı 12.70 liraydı.3  
Sümüklü Vaiz Fetullah Gülen Hoca Efendi, o tarihte bu kadar para ile 393 kilo 700 gram 
et alabilirdi… 
Hiç değilse bol miktarda protein alır, beynini geliştirir ve ülkesine ihanet etmezdi. 
Bu kadar yüklü bir bağışı, neden başka partiye değil de CHP’ye yaptı? 
Sahi: 
Onun bugüne kadar CHP hakkında bir tek olumlu söz ettiğini duyanınız var mı? 
Reşat Petek’in, çark etmesine gerek yoktu. 
Bu soruların yanıtını versin yeter!.. 
Bizden bu kadar. 
Reşat Efendi’nin CHP’lileri sığır eti yerine koyamayacağını gösterdik!.. 
Geri kalan vatandaşları o ne yerine koydu, açıklayacak tabii… 

                                                           
1 http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1966/07/20 
2 http://www.altinborsasi.gen.tr/yillara-gore-altin-fiyatlari 
3 http://blog.milliyet.com.tr/bunlari-biliyor-muydunuz—-6—-nostalji/Blog/?BlogNo=135046 



 

 DEMOKRAT PARTİ’NİN CHP’DEKİ AVUKATI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada; bütün darbeleri kötüleyerek; 27 Mayıs’ı da aynı kategoride ele almıştır. 

Demokrat Parti (DP) liderleri Menderes’in torunu ile Bayar’ın kızını bir tek kendisinin 
ziyaret ettiğini söyleyerek; “Demokrat Parti’nin; Cumhuriyetle, Atatürk’le 
ve demokrasi ile bir sorunu olmadığına” vurgu yapmış ve bu şekilde sözlerine son 
noktayı koymuştur. 1  
Kılıçdaroğlu’nun demokrasi anlayışından, onu CHP başına getiren güçlerin tanımak 
olasıdır. 

1945 yılında CHP’nin çıkardığı “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” büyük toprak sahibi 
olan milletvekillerini oldukça rahatsız etmişti. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra; bir toprak ağası olan Menderes ile 
birlikte; Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Celal Bayar -dörtlü takrir olarak bilinen- bir dizi 
isteklerini sıraladıkları bir önerge verdiler. 

7 Ocak 1946 yılında da CHP’den ayrılıp, DP’yi kurdular. 

Büyük ölçüde Menderes’in kaleme aldığı DP tüzüğünde; bir sözcükle olsun Atatürk’ün 
ve devrimlerinin adının geçmiyordu… 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=dfdi6kqjM6A (Video kaydının 45.00-47.00 dakikaları 
arasında bu sözleri kendi ağzından duyabilirsiniz.) 



Gökhan Cebeci’nin kaleme aldığı ve “ 27 Mayıs İhtilali neden yapıldı” sorusuna yanıt 
aradığı makalede tam 125 neden saymıştır.2  
Zamanı olanların bu makaleyi mutlaka okumaları gerekir. 

CHP’li olanların ise okumaları şarttır! 

İlginçtir sayılan sebeplerin tümü demokrasi ile ilgilidir… 

Denebilir ki, AKP iktidarının antidemokratik uygulamaları DP‘nin uygulamaları yanında 
kırk kez su yıkanmış gibidir. 

Dersimlinin vermek istediği mesaj, bu duruma şükretmemiz gerektiğidir. 

Demokrat Partiyi ve liderlerini kutsayan Kılıçdaroğlu, aslında sanık sandalyesine 
Atatürk’ün yolundan ayrılmayan, ulusalcı dediği gerçek CHP‘lileri oturtmaktadır. 

“Biz Atatürk’ün CHP’si değiliz” derken de aynı vurguyu yapmaktaydı. 

“6 Ok’u yeniden yorumlamak gerekir” şeklindeki önerisi ile zaten Atatürk İlkelerini 
ve CHP mirasını reddetmiştir. 

Bu hususta daha pek çok kanıt vardır… 

Devlet Bahçeli’nin aynı gün içerisinde 41 il kongresini yaparak, meşrebine uygun 
delegeleri göreve getirmesi işini, Dersimli Kemal CHP Genel Başkanlığı’na geldiği 2010 
yılından bu yana adım adım bitirmiş ve CHP’yi CHP’li olmayanlara işgal ettirmelerini 
sağlamıştır. 

Samimi Atatürkçülerin bu gerçeğe göre rota çizmesi ve strateji belirlemesi 
gerekmektedir. 

Kaç kere yazdım, kaç kere söyledim: 

Bu adam bizden değildir!..

                                                           
2 http://odatv.com/27-mayis-neden-oldu-2705151200.html 



 

“ARAP NATO’SU” VE ŞEHİTLER! 

Donalt Trump başkanlığa seçildikten sonra, ABD’yi teslim alıp yönetebileceğini 
sanıyordu. 
Beklediği gibi olmadı, derin devlet birkaç aylık hazırlık aşamasından sonra 
Trump’u teslim aldı. 
Seçimler sırasında revaçta olan popülist söylemlerini arşivledi; süratle küresel 
sermayenin gündemine geçtiler… 
İlk iş olarak, mevcut Genelkurmay Başkanı Org. Joseph Dunford’la yola devam 
edileceğini açıkladılar. 
Demek ki Dunford, önceden belirlenmiş görevleri yerine getirmek için, bir dönem daha 
ordunun başında kalması uygun görülmüş… 
“US Army”nin görevlerin biri: 
Suudi Arabistan-Katar öncülüğünde kurdurulan; ABD, İngiltere, İsrail ve Türkiye’nin de 
desteklediği “Sünni-İslam Ordusu”na komuta etmektir… 
Bu ordunun meşruiyetini sağlayacak olan kurumun adı: 
Atlantik ötesinden “Arap NATO’su” olarak konmuştur!.. 
Mevcut NATO’ya bakarak, “Arap NATO’su”nun ne işle meşgul olacağını anlamak 
mümkündür… 
*** 
ABD’nin yeni Başkanı Trump, bu kapsamdaki ilk ziyaretini Suudi Arabistan’a yaptı. 
Bayan Trump, uçaktan başı açık indi! 
Kral hazretleri, büyük patron gelene kadar tavizsiz uyguladığı şeriat kurallarını 
yumuşattı haliyle! 
Bir zamanlar fotoğraf asmanın yasak olduğu Riyad sokaklarını; ABD bayrakları ve 
Trump’un posterleri ile süslediler. 
Yakışır tabii… 



Trump’un çantasından İsrail’in desteği ile kurulacak olan “Arap NATO’su Planı” çıktı. 
Planın amacının: 
İran’ı kuşatmak ve bölgedeki etkinliğini zayıflatmak olduğu çok bellidir. 
İşe gerginlik çıkartılarak başlanacak. 
Düşman ise bellidir: 
Şii İran ve bölgedeki Şiiler… 
*** 
Türkiye’nin çıkarları, aralarında İran’ın da bulunduğu bölge ülkeleri ile aynıdır. 
Dolayısıyla İran’a karşı kurulan bu pakta yer almak, ayağımıza kurşun sıkmak gibi 
olacak. 
Yöneticilerimiz ise Sünni ve “mezhep siyaseti” yapmaya pek hevesliler. 
Mursi taraftarlarının benimsediği “rabia işareti”ni1 kullanmaktan vazgeçmemek için 
içeriğini bile; “tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet” olarak değiştirdiler. 
Erdoğan’ın yakın geçmişte “İran’ın Pers yayılmacılığı” vurgusunu,2 bugünlere hazırlık 
gibi değerlendirmek yanlış değil! 
ABD’nin Suriye’de müttefik olarak PKK/PYD’yi seçmesi, “Arap NATO’su”nda 
Türkiye’nin yeri olacak mı sorusunu önemli hale getiriryor!.. 
“Arap NATO”su Türkiye için de bir tehdit gibi… 
*** 
Erdoğan’ın danışmanları Atlantik ötesinde çam devirdiler! 
Erdoğan için hazırladıkları konuşma metine “angajman” sözcüğünü saatli bomba gibi 
yerleştirdiler. 
Washington Büyükelçiliği’nde gazetecilere yapılacak olan açıklamanın temel cümlesi: 
“YPG’den Türkiye’ye saldırı olursa hiç kimseye sormadan angajman 
kurallarını uygularız”3 
Erdoğan’ın bu sözlerin anlamını bilerek tekrarladığını sanmıyorum… 
Zira “angajman kuralları”: 
Askeri unsurların kuvvet kullanımı sırasında “karşıt/düşman kuvvetler” ile 
karşılaşınca uyması gereken direktifler olarak bilinir. 
Terör örgütlerine karşı güç kullanılırken, angajman kuralları göz önünde tutulmaz… 
İşin can alıcı noktası burasıdır. 

“Angajman kuralları kavramının tanımı; ilk defa 1958 yılında Askeri ve Ortak Terimler 
Sözlüğünde yer almıştır. Sözlük angajman kurallarını ‘Yetkin askeri makamlar tarafından 
yayımlanan ve Birleşik Devletler silahlı kuvvetlerinin [deniz, kara ve hava] 
karşılaşılan karşıt/düşman kuvvetler ile ne şekilde çatışmaya gireceğinin ve çatışmayı 
sürdüreceğinin şartları ile sınırlamalarını belirleyen direktifler’ şeklinde 
tanımlamaktadır.”4 
Bu açıklama ile YPG’yi terör örgütü değil, “karşıt/düşman kuvvet” mevkiine getirmiş 
bulunmaktadır. 
Bu duruma, YPG’yi “örtülü tanıma” da diyebiliriz. 
Anımsatıyorum: 

                                                           
1 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/5449/rabia-isaretinin-anlami-ne-rabia-kim 
2 http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/74846/turkiye-artik-bir-yanagina-tokat-vuruldugu-zaman-obur-
yanagini-ceviren-bir-ulke-degil.html 
3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201705181028506526-erdogan-ypg-saldiri-angajman/ 
4 http://www.journals.istanbul.edu.tr/iumhmohb/article/viewFile/5000121272/5000111803 



ABD’nin sözünden çıkmayan Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2014 yılında; 
PYD’nin silahlı gücü YPG’yi; “terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için 
örgütlenmiş bir oluşum” olarak gördüğünü açıklamıştı.5 
Erdoğan, bu görüşe katılmasa da elçiliğimizde yaptığı açıklama ile fiilen ABD’nin istediği 
ve Dersimli Kemal’in savunduğu çizgide gösterilmiştir… 
Farklı anlama gelecek kasıtlı yanlış tercümeden sonra, bu şekilde ABD gezisinin ikinci 
skandalı elçiliğimizde yaşanmıştır. 
Bu beyan, Cumhurbaşkanı’nın: 
“Terörle mücadeleye ülkemize yöneltilmiş tüm silahlar susturulana kadar, son 
terörist ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğiz” şeklindeki önceki sözleri 6 
karşısında, PKK/PYD ile mücadeleye “ara verme” veya mücadeleyi “angajman 
kurallarına” bağlama anlamına gelmiyor mu? 
“Hendek savaşları” sırasında PKK’ya “orantılı güç kullanılması” için çabalayan Y-
CHP’nin savunduğu çizginin az ötesi, işte bu “angajman kuralları”dır… 
Aksini düşünen Monşerler varsa, açıklasınlar da doğrusunu öğrenelim.. 
*** 
Trump, Suudi Arabistan’dan sonra; İsrail, Filistin, Brüksel, Vatikan ve Sicilya’da 
temaslarda bulunacak. 
Yol haritası, yakın gelecekte kimlerle iş tutacağını gösteriyor. 
Emperyalistlerin Ortadoğu halklarına vaadi: 
Ateş, barut kokusu, kan ve gözyaşıdır… 
Bunu toplanan zirvelerin adlarından da görmek mümkün oluyor: 
ABD-Suudi Arabistan Zirvesi, ABD-Körfez Ülkeleri Zirvesi, ABD-İslam Ülkeleri Zirvesi… 
Biri söylesin bana, ABD bir İslam ülkesi midir, yoksa İslam ülkeleri Müslüman değil mi? 
İslam ülkelerinin toplantılarında Allah’ın kitabı Kur’an rehberlik etmeye yeterli olmuyor 
mu? 
*** 
Uranyumu zenginleştiren İran’a, konan ambargo istenilen sonucu vermediği görülüyor. 
Anlaşılan Trump, Sünni Arap ülkeleri İsrail’in emrine vererek, İran’a “demokrasi” 
getirmeyi kafasına koymuş. 
“Demokrasi”yi Suudi Arabistan-Katar öncülüğündeki “Sünni-İslam Ordusu” 
getirecekmiş. 
“Asker millettir” bu Araplar vesselam! 
Yeni ordunun, dünya halklarına gösterilecek bir üst örgütü de var elbette: 
Adı: “Arap NATO’sudur!” 
“Allah’u ekber” diyerek tetiğe basacak olan kahraman erler, bir süre daha, İsrail’in 
vereceği emirle aynı şekilde tekbir getirecek olan kahramanları vuracaklar… 
İki taraf da şehit olacak! 
Kafa kirada, el tetikte durunca, bu dünyada sonuç kolay kolay değişmiyor. 
*** 
Asker emirleri yerine getirir, tartışmaz. 
Pek tabii ki, emirler uluslararası meşruiyeti olan bir örgütten gelecektir! 
Şehitlerin cenaze namazları, geleneğe uygun olarak yine “er kişi niyetine” kılınacak. 
Yaralılar gazidir, ömür boyu maaşa bağlanacaklar! 
Toplu taşım araçlarında her zaman yerleri hazırdır… 
Nokta. 
                                                           
5 http://odatv.com/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-2110141200.html 
6 https://www.sadecehaber.com/cumhurbaskani-son-tehdit-ortadan-kalkana-kadar-devam 



 

ECEVİT VE “THE GULEN” HAREKETİ!.. 

70’li yıllarda dağlara taşlara adını yazdık. 

“Tarikat var tarikat var” dercesine “tarikatların iyisi-kötüsü” ayırımına, neredeyse 
bizim gibi Marksistleri de ikna edecekti! 

Bu sözlerin Atatürk’ün “Laiklik ilkesi” ne ağır bir darbe olduğu bugün anlıyoruz. 

O günlerde burnumuz bir karış havadaydı, dolu dizgin “Ak günlere” koşuyorduk. 

Nereden bilebilirdik 40 yıl sonra, son sürat Ak Parti‘ye toslayacağımızı! 

Doğu’da henüz keşfedilmemiş Fetullah Gülen adlı sulu gözlü bir vaiz vardı. 



Halkı hop oturtup, hop kaldırıyordu! 

İyi bir hatipti. 

Said-i Nursi’den ezberlediği ağdalı, mesaj taşımayan cümleleri satıyordu. 

1954‘te kurulan Komünizmle Mücadele Derneği’nin 1962 yılında açılan Erzurum 
Şubesi’nin kurucuları arasında yer aldı. 

Komünizmi hiçbir zaman öğrenemediğine kalıbımı basarım. 

Hayranları da öyledir… 
1966 yılında İzmir Vaizliği’ne atandı. 

Bugün FETÖ diye anılan örgütünü, Kestanepazarı Kuran Kursu Hocalığı yaptığı 
dönemde kurmaya başladı. 

Gizliliğe önem verdi… 

CIA ve MİT ile ilişkisi vardı. 

Gülen’i 1966-1971 yılları arasında MİT Müsteşarı olarak görev yapan Fuat Doğu’ya, 
“vaiz abisi” Yaşar Tunagör tanıştırdı. 

Fetullah’ı ilk keşfeden bu adamdır. 

Söylenene göre; Tunagör, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına kadar yükselmiş Yahudi 
ajanı bir Masondur. 

Fetullah Gülen’in Mason Locasına kaydı, 1975‘te yapıldı. 

1979‘da “SIZINTI” dergisinde başyazar olarak yazmaya başladı. 

Derginin adı bile gizli servisi akla getiriyor. 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, 1999 yılında Gülen’i Ecevit’e takdim etti. 

Gülek, ABD’nin Kore’de kurduğu Moon Tarikatı‘nın Türkiye Temsilcisidir. 

“Tarikatların iyisi” uzun zamandan beri CHP’de kendine yer bulur! 
Gülen’in mahkum olduğu bir dava ile devam etmekte olan ve mahkum olması beklenen 
bir başka dava, Ecevit’in ANASOL iktidarında “Rahşan Affı” ile ortadan kaldırıldı. 

Şanslıdır! 



1980 Askeri Darbe döneminde hakkında hiçbir takibat yapılmadı. 

20 Mart 1981‘de görevinden istifa ederek ayrılan bu “iyi tarikat” liderine, yurtdışına 
“çıkma” tavsiyesini Ecevit yaptı. 

Fetullah Gülen, yurt dışına kaçana kadar, örgütü içerisinde Türkiye İmamı görevini 
bizzat yürüttü. 

Karargahını ABD’de kuran “Kainat İmamı”, kısa sürede 170ülkeye imam ataması yaptı. 

*** 

Houston Üniversitesi Öğretim Üyesi Helen Rose Ebaugh’ın, –Din sosyolojisi ve Dünya 
Dinleri Araştırmaları dersleri veriyor– “inanç tabanlı” bir sosyolojik hareket olarak 
tanımladığı ve orijinal adı “The Gulen Movement” (Gülen Hareketi) olan eseriyle bu 
hareket hakkında dünyadaki ilk akademik çalışmayı yaptı. 

Bu kitabı okuduktan sonra, aklıma gelen bazı hususları araştırma ihtiyacı hissettim. 

Aldığım notları paylaşıyorum: 

Kitapta, Fetullah Gülen “Türk alimi” olarak tarif ediliyor. 

Fetullah Gülen’in ilham kaynağı olması nedeniyle bu hareket, Türkiye sınırlarını aşan 
ve dünya çapında büyüyen “toplumsal hareket” olarak sunulmaktadır. 

Hoca Efendi “ilham kaynağı” olarak ele alınıyor… 

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne baktım. 

İlham : 

Tanrı’nın peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal aleme özgü duygu ve 
düşünceler olarak tarif ediliyor. 

Hareket100 ülkede 1000‘den fazla okul açmıştır. 

Kökünü “Ilımlı İslam”da bulan, “Dinler ve Kültürler Arası Diyalog”u geliştirmeye, 
böylece küresel barışa katkıda bulunmaya “adanmış” olarak kabul edilmektedir. 

“Adanmışlar” hareketidir!.. 

*** 



ABD‘de 11 Eylül 2001‘deki terörist saldırı, küresel açıdan bir milat kabul edilmiş ve 
“Bir din, nasıl olur da binlerce insanın yok edilmesini teşvik edebilir? “ sorusuna 
yanıt aranmaya başlanmıştır. 

11 Eylül saldırısının ertesi günü, Fetullah Gülen Washington Post Gazetesine ilan 
vererek, saldırıları kınamış, faillerin İslam’ı temsil etmediklerini ifade etmiştir. 

İslam adına şiddet kullanılmasını kınayan, İslamı radikalizme uzak duran Gülen 
Hareketi, çağdaş dünyada Ilımlı İslam‘ın kuvvetli bir örneği olarak desteklenmektedir. 

Fetullah Gülen, kendi söyleminin “Ilımlı İslam”ı temsil ettiği düşüncesini reddeder, 
çünkü ona göre, İslam zaten ılımlı bir dindir… 

Kanımca kitabın yazarı Ebaugh, sadece “önsöz” ile “sunuş” bölümlerini kaleme aldı. 

Bilimsel bir eser görüntüsü vermek için de “içindekiler” bölümünü o hazırlamış 
olabilir… 

İçeriğin tamamen Cemaat mensupları tarafından yazıldığına inanıyorum. 

Bu hususun ayrı bir önemi vardır. 

“İtiraf” gibi de değerlendirilebilir… 

“Gülen Hareketi”ni meşrulaştırmak ve CIA bağlantısını gizlemek için yazıldığı çok 
bellidir. 

Amacın: 

“Radikal İslam”ı gözden düşürüp, “Ilımlı İslam”ı kutsamak olduğu anlaşılıyor. 

Baştan beri, CIA kontrolünde büyüyen Fetullah Gülen Hareketi, CIA’nın bir alt birim gibi 
görev yapmak üzere sahaya sürüldüğü tartışmasızdır. 

İsrail’in Mavi Marmara baskınından sonra verilen mesajı bunun kanıtıdır. 

Gülen: 

 “İsrail’in onayı olmada hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır” diyerek onayın 
hangi otoriteden alınacağını işaret etmiştir. 
Belli ki; Gülen, Radikal İslamcı hareketleri ne kadar frenleyebilirse, o kadar başarılı 
kabul edilecekti. 
Yerine göre “napalm bombası” işlevi görecek, yerine göre itfaiye… 

Görevlerini ne kadar yerine getirdiğini ise efendileri bilir. 



*** 

Böyle karmaşık işlerin içerisine, siyasi hırsına yenik düşen politikacılar hep girmiştir. 

Tecrübelerimiz bize göstermiştir ki, hırs öne çıkınca ideolojiler geri plana düşüyor. 

“Halkçı Ecevit” bu konuda paha biçilmez dersler verdi bize. 

Siyaset adamları, gizli servisler ve halkın çıkarları…. 

Böylesine karmaşık ilişkileri çözmek ileri bir analiz yeteneği istiyor… 

*** 

17 Kasım 1996 tarihinde MİT Müsteşarı Sönmez Köksal tarafından imzalanıp, 
Başbakan Erbakan‘a verilen rapora göre; Fetullah Gülen, Çiller’in kara para aklama 
işindeki ortağı ve bölgedeki CIA örgütünün en önemli “sivil toplum hareketi”dir. 

Hareketin ilk tarifi bizdendir… 

Buna karşılık: 

Gülen’e yeşil kart vermeyerek, ABD’de oturmasının engellenmesini isteyen ve İçişleri 
Bakanlığı adına hareket eden savcılar; “Gülen Hareketi’nin finansmanına CIA’nın 
katıldığı kuşkusunu” ileri sürdüler. 

Aynı savcılık, Gülen’in kontrol ettiği mali gücün 25 milyar $‘a ulaştığının vurgusunu 
yapmıştı. 

Gülen’in oturma izni almak için gösterdiği referanslar: 

*CIA eski Ankara İstasyon Şefi Graham Fullar, 

*CIA Analiz Bölümü eski direktörü, halen ABD Genelkurmay İstihbarat Konseyi’nde 
görevli George Fides, 

*ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve Tayyip Erdoğan’ı başbakanlığa hazırlayan Marton 
Abromowitz’tir. 

*** 

MİT Ortadoğu Sorumlusu Kaşif Kozinoğlu: 



“ABD adına istihbarat faaliyetleri gerçekleştirdikleri ve anılan okulların ABD’li 
istihbaratçıların barınma yuvaları olduğunu” kendi el yazısı ile yazdığı “SIRLAR” adlı 
kitabında ifade etmiştir. 

Ayrıca 3 Mart 1997 tarihinde Başkent Öğretmen Evi‘nde yapılan toplantının konuşma 
metinleri, AKP Milletvekili Mehmet Sağlam’ın MEB döneminde kitaplaştırılmıştır. 

Kitabın adı: 

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtdışında Açılan Özel Öğretim Kurumları Temsilcileri 2. 
Toplantısı”dır. 

MEB yayınlarından çıkmıştır. 

Bu kitap, Fetullah Gülen’in Özbekistan’daki okullarının sorumlusu Mehmet Mesut 
Ata’nın, bütün okullardaki İngilizce öğretmenleri CIA ajanı olduğunu söylediği 
yazılıdır. 

Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun ve yine eski MİT mensubu Nuri Gündeş’in Fetullah 
Gülen Cemaati’nin ve okullarının ABD istihbarat örgütü ile ilişkileri bulunduğuna 
ilişkin açıklamaları ve yazıları vardır. 

Ecevit’in Cemaat’le ilgili “ortaklığını” ve yurtdışındaki okullara yaptığı övgüleri 
unutmamak gerekir. 

Toprağı bol olsun…



 

 BOŞ KONUŞAN FOTOĞRAFLAR! 

Deniz Harp Okulu’nun eski Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’ın kendi beyanına göre 30 yıl önce çekilmiş fotoğraflarını 
“analiz” ederek, siyasi duruşu ile ilgili bir değerlendirme yaptı. 

Kamuoyu desteği veya baskısı ile genelkurmay başkanı değiştirilmediğine göre, böyle bir 
değerlendirmenin bugün yapılmasının ne işe yarayacağı sorusuna yanıt arayan Vatan 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ile savaş halinde olduğumuz bir dönemde, bu 
tür haberlerin TSK’da moral bozukluğu yaratacağını ve “iç cephede bozgun çıkarma” 
amacıyla, düşmanlarınız tarafından servis edilmiş olabileceğini ileri sürdü… 

Bu değerlendirmeye gereksiz alınganlık gösteren Türker Komutan, belgeleri 
“Atatürkçülerin sızdırdığını” söyleyerek, 1991 seçimleri nedeniyle –26 yıl önce- 
TRT’de yapılan ve tüm siyasi parti liderlerinin katıldığı açık oturumun video kayıtlarını 
paylaştı. 

Perinçek o açık oturumda: 

Kürt sorununun federasyonla çözülebileceğini, Kürt halkının kendi kaderini tayin 
hakkının bulunduğunu ve askeri yöntemlerle sorunun çözülemeyeceğini savunuyordu. 

Bugün o fikirlerini terk etti… 

*** 



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı savunmak bana düşmez, zaten onun da 
böyle bir şeye ihtiyacı yok, fakat hakkında söylenenler her Türk vatandaşı gibi beni de 
ilgilendirir. 

Çünkü başka Ordumuz yok! 

Bu yazıda: 

Geçmişte hatalı fikirleri savunanların, daha sonra doğru fikirleri 
savunmakla saygınlıklarının azalıp azalmadığına yanıt arayacağım… 

Başlıyorum: 

Komutanın paylaştığı Necip Fazıl Kısakürek’in de olduğu o fotoğrafta çok adam var. 

Büyük olasılıkla fotoğrafı onlardan biri sızdırmıştır. 

Demek ki –Hulusi Akar hariç– aralarında en az bir Atatürkçü vardı!.. 

AKP iktidarının, darbe girişimini önlemek için sarıldığı Atatürkçülük, bu aralar 
sanki TSK mensuplarına yasaklanmış gibi… 

Diğer fotoğraflar Londra’da çekilmiştir, onlarda 4 kişi var. 

Bir de fotoğrafı çeken beşinci kişi… 

Komutana göre o, yoldan geçmekte olan Afganlı bir kızdır! 

Aynı mantıkla gidersek: 

Bunlar arasında da –Hulusi Akar hariç– bir Atatürkçü aramamız gerekecek! 

İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen Atatürkçüler de varmış demek! 

İlginç… 

Yazı içerisinde paylaşılan ve 26 yıl önce çekilmiş olan video kaydını da TRT arşivinden 
bir Atatürkçü çıkarıp getirmiş ise bu çok iyi bir şeydir! 

FETÖ ve Bülent Arınç’a rağmen, TRT’de kendini gizlemeyi başaran Atatürkçüler kalmış 
demek ki… 

*** 



Söz konusu fotoğraflar özel olduklarından başka bir yerde yayınlanmadıkları da kesin. 

Dolayısıyla ilgisiz kişilerin eline kolay kolay geçemezler… 

Geriye son bir ihtimal kalıyor. 

O da: 

MI-6‘nın Exeter gibi üniversitelerde eğitimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin 
fotoğraflarını banyo yaptırdıkları stüdyolardan temin etmesi. 

Kuvvetle muhtemeldir. 

MI-6’da Atatürkçü olmadığına göre, yine fotoğrafları sızdıran o Atatürkçüyü –Hulusi 
Akar hariç tabii ki– fotoğraftakiler arasında arayacağız… 

Kim olduğunu söyleyin de meraktan çatlatmayın bizi. 

Atatürkçüler kendini ne zamandır gizlemeye başladı!.. 

*** 

Bir başka husus: Ertürk Komutan’ın Kılıçdaroğlu gibi; “vatan savaşı” falan yok, 
yaşananlar “saray savaşıdır” demesidir… 

Saray’ın savaşa ihtiyacı mı vardı Komutanım? 

Başkanlığa geçmek ve rejimi değiştirmek için ihtiyaç duyduğu MHP’ydi onu da aldı. 

Bu acı gerçeği gördük ve yaşadık. 

MHP’nin yetmediği yerde Y-CHP görevini yapıyor zaten! 

Muhalefetin halkoylamasından önceki ve sonraki tutumları bunun kanıtıdır… 

Saray’a kimlerin kahya olarak yazıldığı gizli değil artık. 

Kusura bakma Komutanım ama, vatan savaşını “saray savaşı” gibi göstermek; çok kötü 
bir fikir gibi geliyor bana… 

Körün fil tarifine benziyor adeta. 

ABD Başkanı Trump, PKK‘nın Suriye kolu PYD/YPG’ye ağır silahları yeni teslim etti. 



ABD, Türkiye’ye karşı bir terör örgütünü müttefik seçti! 

Bu haberi duymamış olamazsınız. 

ABD ile Türkiye arasındaki savaş, namlu namluya geldi… 

Ayrıca Türkiye rotasını ŞİÖ‘ne çevirdi. 

Dolayısıyla cepheler iyice belirlendi diyebiliriz… 

Bir asker olarak; bu kadar açık ve görünür durumu “saray savaşı” olarak açıklarsanız, 
birkaç ay sonra sözlerinizi geri almakta çok zorlanırsınız! 

Bir şey daha: 

Aydınlık’taki Ergenekon ve Balyoz mağduru eski komutan-yazarların neredeyse tümü, 
bu savaşın VATAN SAVAŞI olduğu konusunda hem fikir. 

Bir tek farklı düşünen sizsiniz. 

Hatalı değerlendirme yapma olasılığınız hiç mi yok? 

Fikirlerinizi gözden geçirseniz diyorum, eski arkadaşlarınızla bir akşam yemeğine ne 
dersiniz?.. 

İçimde kalmasın söyleyeyim: 

CHP’den ayrılarak yeni parti kuran ve ağır bir yenilgi alarak siyaset sahnesinden 
çekilmek zorunda kalan Emine Ülker Tarhan’ın peşinden giden tek general olma unvanı 
da size aittir. 

O zaman da “hatalı analiz” yapmadığınızı söyleyebilir misiniz? 

Bir de: 

“Kontrollü darbe” meselesi var, ona da azıcık temas edelim. 

Kontrollü darbe nedir, nasıl yapılır, bu konuda örnekler var mı, darbe kontrolden 
çıkmasa da kontrol altındakiler bir gün konuşup gerçekleri anlatmazlar mı acaba? 

Bir gün olup biteni anlatırlarsa, bu işe kalkışanların hali nice olur? 

Darbeciler böyle bir riski göze alabilirler mi? 



Bunları da bizim anlayacağımız basitlikte ve basiti bir dille anlatabilir misin? 

Darbeye karşı koyanlar güvenlik güçleri Erdoğan’dan yana darbeciler ise Erdoğan’ın 
kontrolü altında… 

Komiklik olsun diye söylenmez bu sözler! 

Hulusi Akar ve enterne edilen diğer komutanlar, darbeye destek verseydi, yani darbe 
eskiden olduğu gibi emir-komuta zinciri içerisinde gerçekleşseydi, yine de başarılı 
olamaz mıydı? 

Onları hangi güç, nasıl durduracaktı? 

Bu sorunun yanıtını çok merak ediyorum. 

Darbeye karşı koyan meslektaşlarınız ile güvenlik güçlerine haksızlık etmeyiniz. 

Lütfen… 

*** 

Son bir şey: 

Doğu Perinçek hakkındaki sözlerinizi de çok haksız buldum. 

Perinçekçi olduğumu sanmayın sakın. 

Ben sadece doğruların peşindeyim… 

Onu savunmak en son bana düşer. 

Zira savunma konusundaki yeteneğini1 Ergenekon-Balyoz davalarında gördüm. 

Bizim gibilerden çok çok iyidir. 

Bir hukukçu olarak ona hayran kaldığımı ve kıskandığımı da söyleyebilirim. 

Kumpas mağduru komutan arkadaşlarınız da bu gerçeği görmüş olmalı ki, çoğu bundan 
sonraki mücadelelerinde onunla birlikte olmayı tercih ettiler… 

Perinçek’i, “solu bölmekle” görevli bir eleman gibi göstermenizi oldukça tuhaf 
karşıladım. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=i7tKOYWdZT8 



“Sol” ne zaman birlikte hareket etti de Perinçek onu bölmeye çalıştı? 

Kendilerini “sol” olarak tanımlayan grupların bugüne kadar gelebilen uzantıları, yakın 
geçmişte PKK‘nın kuyruğuna takılmadı mı? 

Daha dün, 12 Mart 2016’da “Halkların Birleşik Devrim Hareketi”ni birlikte 
kurmadılar mı?2 

PKK ile “eylem” ve “güç birliği” yapan bu gruplar, hep birlikte “karagücü” kabul 
edildikleri ABD’ye, asker yazılmadılar mı? 

Eşitlikçi-özgürlükçü söylemleriyle bizleri de etkileyen fakat bugün emperyalizmin 
hizmetine girmiş bulunan sözde “sol“ grupların, geçmişlerinin de pek aydınlık olduğu 
söylenemez! 

Sanmam ama, Perinçek onların bölünmesine katkı verdiyse yanlış mı yaptı acaba? 

Bu nedenle onu gerçekten de suçluyor musunuz? 

“Sol”un bölünmüşlüğü kendi doğasından gelir, 1957 doğumluların bunu bilmesi gerekir 
Komutanım. 

Böyle bir payeyi Perinçek’e vermeyin, çünkü o kadarını hak etmedi!.. 

*** 

Gelelim asıl söylemek istediğime de bitirelim: 

İnsanları geçmişte savundukları fikirlerle değil, bugün bulundukları mevzi ile 
değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. 

Tartışmaların amacı: 

Farklı düşüncede olanları “ikna” ederek, doğru olan fikirlerin egemen kılınmasını 
sağlamak olmalıdır. 

İkna edilmiş veya kendiliğinden doğru fikri savunmaya başlayanların, her fırsatta 
başlarına kalkarak bedel ödettirmek, aşağılamak, defolu göstermek doğru bir 
davranış olamaz. 

Çağdaş insanlara yakışmaz! 

                                                           
2 http://www.diken.com.tr/pkk-ve-mlkp-dahil-10-orgut-halklarin-birlesik-devrim-hareketini-kurdu/ 



Paylaştığınız fotoğraflardan yola çıkarak, bir ilişkinin varlığı söylenebilir ama, fotoğraf 
üzerinden geçmişi veya geleceği okumaya kalkışmak falcılığın konusuna girer!.. 

Bir çarpıcı örnek vermek isterim: 

Ergenekon ve Balyoz davaları ile Atatürkçü subaylar tutuklanıp zindana atılırken, 
Türker Ertürk Komutan hedef alınmamıştı. 

Bu yüzden kimse onu başka bir ilişki içerisinde gösteremez. 

İstifa edip Ordu’dan ayrılmak ise kendi takdiridir. 

Bu kararını da kimse eleştiremez… 

Çünkü her terazinin çekebileceği siklet farklıdır… 

İzin verirse bu noktada Komutana birkaç sorum olacak: 

Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevinden kendi isteğinizle ayrılırken, bu önemli 
makama gelecek olan astınızın sizin gibi biri olmasını garanti ettikten sonra mı istifa 
etmiştiniz? 

Bu yüce makam, sizden sonra FETÖ üyesi birinin eline geçmiş olsaydı, kendinizi sorumlu 
hissetmeyecek miydiniz? 

Bu varsayım gerçekleşseydi eğer, “istifa ederek FETÖ’ye yol açmak”la itham edilmek, 
size karşı yapılmış büyük bir haksızlık olmayacak mıydı? 

Örneğin: 

Arkadaşlarınızın size yöneltecekleri; Ordu’ya kurulan kumpasın açığa çıkartılması için 
Deniz Harp Okulu Komutanı olarak katkı vermek; CHP Trabzon İl Başkanı veya Anadolu 
Partisi üyesi olarak katkı vermekten çok daha etkili olacaktı, eleştirisine karşı ne 
diyeceksiniz? 

Adı ve soyadı güzel soylu komutanım: 

Askerlik mesleğinde kusursuz olabilirsiniz. 

Lakin siyasette sandığınız kadar iyi değilsiniz. 

Hiç kusura bakmayın ama, siyasi analizleriniz doyurucu değil. 

Hiçbir hazırlık yapmadan CHP Trabzon İl Başkanlığına adaylığınızı koyup, sıradan bir 
kasaba politikacısı karşısında yenilmeniz ise, bu tespitimin en çarpıcı kanıtlarıdır. 



Siyasete bulaştıktan sonra, yaptığınız hatalı değerlendirmeleri, dedenizin madalyası 
veya meslekteki başarılarınızla örtmeniz imkansızdır. 

Özür dilemek, hatadan dönmek bir erdemdir. 

Yerinizde olsaydım, “Atatürkçüler sızdırdı” başlıklı yazımı yayından kaldırırdım! 

Perinçek’i itibarsızlaştırma işini, Aydınlık’tan ayrılan arkadaşlarından daha iyi 
yapamazsınız… 



 

BİR AFET ÖĞRETMEN!.. 

07.05.2017 tarihinde TVNet’te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda Süleyman 
Yeşilyurt, Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’ı; sevgilisi olarak tanıtmış ve “Afet İnan 
hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya’nın nikahsız ‘firts lady’sidir” gibi 
skandal ifadeler kullanmıştır. 
Bu defa sığlık “Derin Tarih” dergisinden geldi. 
Süleyman Yeşilyurt, Turizm Bakanlığından emekli bir ziraat mühendisidir. 
O da Fetullah Gülen gibi “komünizmle mücadele derneklerinde” yetişmiş olmakla 
övünmektedir. 
Bu kadarı bile, Süleyman’ın nasıl biri olduğunu ve kimler adına iş gördüğünü anlatmaya 
yeter. 
*** 
Aynı programa katılan sözde tarihçi Mustafa Armağan‘a İlber Ortaylı Hoca okkalı bir 
yanıt verdi: 
“Bunlar cahil adamlar, ne bilirler tarihi. Bir bok bildikleri yok. Ne okuyacak ne bilecek. 
Allah’ın hödüğü suratına baksan halde turp sattırmazsın” dedi…1 
Daha önce de Özdemir İnce, Aydınlık gazetesinde “Derin Tarih” dergisi için “Lüks tuvalet 
kağıdı” benzetmesini yapmıştı. 
Bu benzetme nedeniyle İnce, yargılandı ve aklandı, doğru söylediği mahkeme kararına 
bağlanmış. 
TVNet’in yapay gündem yaratma çabası heba olmasın diye, bu defa da Nur Cemaati‘nin 
“Okuyucular” kolu “hocalarından” Hasan Akar‘ın Atatürk’e yönelik skandal ifadelerinin 
bulunduğu videosu sosyal medyada paylaşıldı. 2  
Düğmeye nereden basıldığı gayet iyi anlaşılıyor… 
*** 
                                                           
1 www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/737481/ilber_Ortayli_ 
2 www.cumhuriyet.com.tr/video/video/736705/Nurcularin__hocasi__Hasan_Akar_ 



Tarihleri karşılaştırarak da gerçekleri görmek mümkündür: 
Annesini kaybettiği için anneannesi ve babaannesinin desteği ile hayata tutunan Afet 
İnan, 1908 doğumludur. 3  
Takvimler 1922 yılını gösterdiğinde, Antalya’nın Elmalı İlçesinin 14yaşındaki 
başöğretmeniydi. 
Ordulara ilk hedef olarak gösterdiği Akdeniz’de Mustafa Kemal Paşanın aydınlanma 
meşalesini taşıyordu. 
14 yaşında bir kız çocuğunu düşünün… 
Afet öğretmen, babasının görevi nedeniyle 1925 yılında geldiği İzmir’de, Redd-i İlhak 
Okulu’na atandı. 
Yaşı 17‘ye gelmiş genç bir kız oldu. 
O sıralarda, Mustafa Kemal Paşa, öğretmenlerin verdiği bir çay ziyafetinde konuşmak 
üzere İzmir’e gelmişti. 
Takvimler 11 Ekim 1925‘i gösteriyordu. 
Afet öğretmen, Ulu Önder’le bu toplantıda tanıştırıldı. 
Mustafa Kemal Paşa, hemşerisi olduğunu öğrendiği Afet öğretmenle ilgilendi, ailesi ile 
de tanışmak istedi. 
Bu tanışmanın ayrıntısını merak edenler4 nolu dipnota baksınlar. 
O yıllarda Mustafa Kemal Paşa önderliğinde arka arkaya devrimler oluyordu. 
Tek eşliliği ve medeni nikâhı esas alan Medeni Kanun’nun yürürlüğe girmesine daha 4 
ay 6 gün vardı. 
*** 
Atatürk’ün eşi Latife Hanım ise 1898 doğumludur. 
9 Ocak 1923 ile 5 Ağustos 1925 tarihleri arasında sadece iki buçuk yıl Mustafa Kemal 
Atatürk ile evli kaldı. 
Yani, Başöğretmen Afet’i tanıdığında Atatürk’ün Latife Hanımla yolları ayrılmıştı. 
Diyeceğim şudur: 
Mustafa Kemal Paşa’nın 17 yaşında bekâr bir öğretmenle evlenmesinin önünde; 
hukuki, dini ve ahlaki bir sorun bulunmamaktaydı. 
Kaldı ki, o tarihte yürürlükte olan “Şeriat Hukuku”ydu ve çok eşliliğe de izin vardı. 
Bir hatırlatma daha: 
Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe ile 9 yaşında evlendiği 
düşünülürse, geleneğimizde17 yaşında bir kızla evlilik yapmakta hiçbir sorun 
bulunmadığı, en kalın kafalıların bile anlayabileceği bir durumdur. 
Demek ki, Atatürk’le Afet öğretmenin arasında cinsel anlamda bir “elektriklenme” 
olsaydı rahatlıkla evlenebilirlerdi… 
*** 
Bu gerçekleri tespit ettikten sonra, şu soruların yanıtını arayalım: 
Afet İnan için; Atatürk’ün evlatlığı değil birlikte olduğu kadındı, anlamında sözler 
etmenin amacı ne olabilir? 
Afet İnan’ın ailesi, kızlarının Atatürk’le evlenmesine karşı mı gelmişti? 
Yoksa gayrimeşru bir ilişkiyi, kabul edecek kadar akıldan yoksun muydular? 
Bu aşağılık iftiraları atan zevat, “dini inançlarına aykırı gördükleri için” bu konuyu 
gündeme taşıdıkları savunmasını yaptılar. 
Ama “bademleme” ahlaksızlığı konusunda bir tek kelime söylemediler! 

                                                           
3 http://www.evodevcim.com/ayse-afet-inan-hayati-hakkinda-bilgi 
4 https://aydinlik.com.tr/ozgurluk-meydani/2017-mayis/cumhuriyet-kizi-afet-inan 



44 yaşındaki bekâr bir adamla 17 yaşındaki bekâr bir kızın evlenmesinin neresi hangi 
dine aykırı? 

Bunlar hangi dinin mensuplarıdır? 

Dine aykırı olan iftira atmak değil mi? 

Küresel güçlerin bu etki ajanları, günümüzde sıkça yaşanan çocuk tecavüzleri ile ilgili 
neden tepki göstermediler? 

Çocuk tecavüzü dini inançlarına aykırı değil mi? 

Türk halkını, bu kadar basit karşılaştırmaları yapamayacak kadar cahil ve geri zekâlı 
kabul eden bu vatan hainlerine sosyal medyada küfür yağmasına insan bir şey 
diyemiyor… 
Şikâyetçi olanlara ise hak vermemek mümkün değil… 
“Küfür ve sövme müsekkini asaptır” diyen Neyzen Tevfik’i mumla arıyoruz… 
*** 
Bu son olayın “son” olmadığı malumumuz… 
Lakin, Türkiye’nin gündemi çok dolu. 
Düne kadar, gündemin birinci sırasında YSK tarafından “mühürsüz zarfların geçerli 
kabul edilmesi” vardı. 
Bu konu rejimin değiştirilmesi sonucunu doğurduğu için gündemden düşürülmemeli… 
ABD’nin PKK/PYD’ye ağır silahlar vermesi, toprak bütünlüğümüzü doğrudan tehdit 
ediyor. 
Bu konuyu da gündemin birinci sırasından indiremeyiz. 
Bu iki önemli konu gündemde iken, Atatürk’ün evlatlığı ile “ilişki” içerisinde olduğunu 
söylemek, gündemi değiştirme çabasıdır. 
Bu tür olaylar nedeniyle Atatürk’ün aziz hatırasına hakaret edenlerin ne yapmaya 
çalıştıklarını tartışmayalım demiyorum. 
Sırası gelsin! 
Türkiye’nin hayati önemdeki iki konusunu gündemden düşürmek kimlerin işine 
yarıyor? 
Bu sorunun da yanıtı bellidir: 
Küresel güçler ile yerli işbirlikçilerinin… 
Tuzağa düşmeyelim derim… 
 



 

 “KARŞI TARAFIN SİLAHLARI” 

Kılıçdaroğlu, Bab-ı Ali toplantısında YSK kararından sonra, protesto gösterileri için halkı 
neden sokağa çağırmadığını: 
“Karşı taraf silahlıydı. Bu tür duyumlar aldık” sözleri ile açıkladı.1  
Y-CHP’ye bu tür istihbarat nereden akıyor? 
Yoksa Kılıçdaroğlu falcı mı? 
Bir daha okuyalım çok önemli: 
“Karşı taraf silahlıydı. Bu tür duyumlar aldık. Partidaki arkadaşlarla o gece bunu 
tartıştık. Ve sürekli eylem, protesto gösterileri için vatandaşlarımıza ‘sokağa çıkın‘ 
çağrısında bulunmadık. Çok vahim olaylar çıkabileceği endişesi nedeniyle 
bu sorumluluğu almamaya karar verdik.” 
Ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışacak sözler mı bunlar? 
Sen kimi korkutuyorsun Dersimli? 
Sen kimin adamısın söylesene! 
Dersimli Kemal; büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’um 
İzmir’deki bir otelde konuşmacı olarak katıldığı bir toplantıda: 
“FETÖ darbe girişimi gecesi 51 şehrimizde 30 milyon vatandaş sokağa 
dökülmüştü, 30 milyonun yüzde 10’unda silah vardı” sözleri ile; 
Melih Gökçek’in: 
“Halk peynir ekmek alır gibi pompalı tüfek alıyor” sözlerini esas alarak strateji 
belirliyor… 
Ya da şartların dayattığı eylemlere çapı yetmediği için mazeretler uyduruyor. 
Başdanışman Uçum’un verdiği rakama göre, o gece 3 milyon silahlı kişi sokağa inmişti. 
                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/ 



O gece silahlı kişileri sayan biri mi vardı? 
İçişleri Bakanlığı, başka bir sebeple Türkiye’deki ruhsatlı silah sayısını: 338 bin 52 
olarak açıkladı… 
*** 
Gelelim asıl konuya: 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019 Ağustos’unda yapılacağı bellidir. 
Dersimli Kemal, hükümeti kurmak için aday olmayacağını açıkladı… 
O da Baykal gibi aday arıyor! 
Bunun anlamı teslim olmaktır. 
Hükümeti kurmaya talip olmayan CHP, siyaset sahnesinden çekilmiştir… 
*** 
Bir an için Y-CHP’nin göstereceği adayın ilk turda seçimi kazanacağını düşünelim. 
O gün, YSK tarafından karşı tarafın kazandığını açıklanırsa ne yapacağız? 
Uçum’un 3 milyon “silahlı” adamı ile sayısını o gün öğrenebileceğimiz karşı tarafın 
“sopalı” adamları sokağa inmiş olacaklar mı?.. 
Kemal Kılıçdaroğlu arkadaşlarını partide toplayabilecek mi, toplarsa nasıl bir karar 
alacaklar?! 
O gün alınacak karar, bugün aldığı karar gibi olacaksa, aday göstermeye ne gerek 
var? 
O gün farklı bir karar alınacaksa, aynı karar bugün neden alınıp uygulamıyor? 
Yoksa o gün şartlar değişecek, silahlı-sopalı adamların sokağa inmesi engellenecek mi? 
Bunu kim nasıl yapacak? 
GODOT2 mu? 
Türk halkına Godot’u beklemeyi dayatmak ana muhalefetin liderine yakışıyor mu? 
Size yıllardır “Dersimli Kemal karşı tarafın adamıdır” diyorum. 
Görevi: 
AKP iktidarının devamını sağlamaktır. 
O da Devlet Bahçeli gibi bir payandadır… 
İktidar olmak veya iktidarı değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. 
Bu iddiamın onlarca kanıtını sundum. 
Görmek isteyenler3 nolu dipnota göz atsınlar… 
Bu kadar kanıt ileri sürmeme rağmen, benim hatalı düşündüğüm de kabul edilebilir 
elbette. 
Keşke yanılan ben olsaydım… 
Aksi halde, Kılıçdaroğlu’nun korkak ve pısırık biri olduğunu kabul etmek gerekecek. 
İki olasılık da kötü! 
Bu tespit, iki kere iki dört eder gibi bir gerçekliktir olarak geldi önümüze. 
Kemal gibi biri Cumhuriyet’i koruyup kollayamaz, halkın en temel hukukunu savunamaz, 
Türk halkına önderlik edemez! 
*** 
Dersimli Kemal’in açıklamasından; Türk halkının geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bekası ile ilgili bu kadar önemli konuda; “partideki arkadaşları” ile birlikte karar 
aldığını öğreniyoruz… 
Kemal’in arkadaşları kimlerdir? 
Ekmeleddin’in aday gösterilmesi talimatını verenler mi? 
                                                           
2 Godot: Samuel Beckett’in kült tiyatro oyunu. Gelmeyeceğini bildiğiniz halde yine de beklemeyi seçen kişinin 
dramatik halini anlatmak için kullanılan bi kavramdır. 
3 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf 



Otel odalarında tek başına görüştüğü ABD’nin diplomatlar mı? 
Kim bu adamlar? 
Kararları aldıktan sonra partinin organlarını toplamak ve onlara dayatmalarda 
bulunmak istişare kabul edilebilir mi? 
*** 
Gazeteler yazdı: 
Milletvekillerine 1 yıl boyunca ödenen maaşların toplamı 120, danışmanlara ödenen 
ise 160 milyon lira tutuyor. 
Her vekilin 2 danışmanı var. 
AKP‘nin danışmanlarının ne işler çevirdiğini Uçum’dan biliyoruz. 
Peki, Y-CHP’nin danışmanları ne iş yaparlar? 
Hangi konularda kendilerine danışılır? 
Kamuoyuna bunların isimleri neden açıklanmaz? 
Dersimli Kemal’e o gece “karşı tarafın silahlı-sopalı adamları var” istihbaratını bu 
danışmanlar mı getirdi? 
Danışmanların görevi, meşru yollardan hakkını arayacak halkı korkutmak mıdır? 
Bir başka merak konusu: 
CHP sokağa çıkma kararı alsaydı, danışmanlarını en önde yürütebilecek miydi? 
Sine-i Milletten neden korkar CHP? 
Yoksa, “her türlü bedeli ödemeye hazırız” sözleri halkı aldatmak için miydi? 
Sokağa çıkmak ne zamandan beri suç oldu? 
Ülke bu hale geldiyse sayenizdedir… 
*** 
Sonuç olarak: 
Y-CHP’nin halka önerdiği teslim olmak, fiili durumu kabul etmektir. 
“Yeni anayasa önermek” , “Cumhurbaşkanı adayı aramak” ve “aday olmaktan kaçmak” 
teslim olmanın en açık kanıtlarıdır… 
Sonuç vermeyeceği kesin olan “AİHM’ne başvuru” ise sorunu zamana yaymaktır. 
Zira bu mahkeme kararlarının bağlayıcılığı yoktur! 
AKP’liler bile, sonuçların bu kadar kolay sindirileceğini beklemiyordu. 
Nitekim Erdoğan CHP’nin yeni anayasa önermesini ve Cumhurbaşkanı adayı aramasını 
bu şekilde yorumladı… 
Eeeeeeey Kılıçdaroğlu! 
4 Ağustos 2019’da yapılacak olacak seçim sonuçlarını yine YSK açıklayacak! 
YSK, Y-CHP’nin danışmanlarından oluşmuyor! 
Ne dediğimi duyuyorsun değil mi? 
Ateşini ölçtür, ateşini… 
Senin gibi bir sefile, bu ülkede mazbata vermezler… 
 



 

“YÜREĞİNİN KABUĞUNDA YAŞAYANLAR” 

ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-I HUKUK CEMİYETLERİ BİRİKİMİ ÜZERİNE 
KURULMUŞ OLAN 

CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN ÖRGÜTÜ: 
 

BOŞ TARTIŞMALARI BIRAKIN!.. 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE “HAYIR” OYU VERENLERİN HUKUKUNU KORUYUN!.. 

 
AYM’den İPTAL KARARI ÇIKANA KADAR, AÇLIK GREVİ DE DAHİL, MEŞRU HER 

TÜRLÜ EYLEME ÖNCÜLÜK YAPMAK ÜZERE HAZIRLANIN!.. 
ÖDEVİNİZİ YAPIN… 

GÜN O GÜNDÜR 
TÜRK HALKININ SİZDEN BEKLEDİĞİ BUDUR. 

 
Halkoylamasının yapıldığı 16 Nisan gününden bu yana Türkiye’nin gündemi değişmedi 
ve kolay kolay da değiştirilemeyecek!.. 
Mustafa Armağan adlı densizin Atatürk’e hakaret etmesi, hiçbir tutarlılığı ve gerçekliği 
olmayan iftiralar ile gündem yaratmaya çalışması tuzağına düşmeyeceğiz!.. 
Öyle soysuzlara yanıtımızı daha sonra vereceğiz… 
841‘den fazla ağır hastanın tutuklu yargılanmasına rağmen, Kadir Topbaş’ın damadının 
“uyku apnesi” gerekçe gösterilerek tahliye edilmesi önemlidir ama, yeri gündemin 
birinci sırası değildir… 
Ana muhalefet liderinin hakimlere sataşması durumu kurtarmaz. 
Sokak ağzı ile laf atmak, yandaşların şişini indirse de somut hiçbir kazanımı 
getirmeyeceği açıktır… 



Ana muhalefet partisinin grup toplantısının gündemi bunlar olamaz! 
Kılıçdaroğlu, önüne getirilen bu yapay gündemlere acaba neden balıklama 
atlamaktadır? 
Ödevlerini savsaklamasının tartışılmasını bu şekilde önleyebilecek mi? 
Nedense AKP de halkoylamasında yapılan kanunsuzlukların tartışılmasını 
istememektedir. 
Bu konuda iktidar ile muhalefet konuşmadan anlaşmış gibidir. 
Sözü daha fazla uzatmadan söyleyelim: 
Dersimli Kemal’den “harakiri” yapmasını isteyen yok! 
Devlet Bahçeli’nin yaptığını yapamayacağını da biliyoruz. 
Yapılması gerekeni yapmadığı da görülüyor. 
Dolayısıyla elma ağacından kiraz bekleyen yok! 
Yolumuzu tıkamasınlar yeter… 
Kuvayı Milliyecilerin partisini işgal altında tutanlar: 
Ya halka sonuç getirecek eylemler ile öncülük edeceksiniz ya da evinde oturup sonsuza 
kadar susacaksınız!.. 
Sizler de yolun sonuna geldiniz… 
BAŞTA GENEL BAŞKAN OLMAK ÜZERE; 
–ŞOFÖRLER HARİÇ- DANIŞMANLARI İLE BİRLİKTE TÜM ESKİ 
YENİ CHP MİLLETVEKİLLERİ, 
CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI, 
BÜYÜK KURULTAY DELEGELERİ, 
PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ, 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, 
İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ, 
CHP KONTENJANINDAN YSK GİBİ ANAYASAL KURUMLARA ATANANLAR, 
İŞ BANKASI VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAKİ CHP TEMSİLCİLERİ, 
İL VE İLÇE BAŞKANLARI, 
İL VE İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, 
İL DELEGELERİ, 
BELDE BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİ, 
CHP’Lİ BELEDİYELERDEN İHALE VE BÜFE ALAN PARTİLİLER, 
CHP’Lİ BELEDİYELERİN TAŞINMAZLARINDA BEDAVA DENECEK KİRALAR 
İLE OTURANLAR; 
VELHASIL CHP İLE İLİŞKİLİ OLAN HERKES; ÖNCE ANKARA’DA ANAYASA MAHKEMESİ 
ÖNÜNDE YAPILACAK OLAN AÇLIK GREVİNE, SONRA DA TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK 
YASAL VE MEŞRU EYLEMLERE KATILMAK İÇİN VALİZLERİNİZİ HAZIRLAYIN… 
SİZLERİ ALANLARDA GÖRDÜKTEN SONRA, BİZ CHP‘YE GÖNÜL VEREN MUSTAFA 
KEMAL’İN ASKERLERİ, TEREDDÜTSÜZ YANINIZDA YER ALACAĞIZ… 
KILIÇDAROĞLU’NUN DUYUMUNU ALDIĞI GİBİ “KARŞI TARAF”IN SİLAHLI-SOPALI 
ADAMLARI YOKTUR!.. 
BÖYLE BLÖFLERDEN KORKMUYORUZ!.. 
KALDI Kİ, OLSA BİLEARAYA GİRİP, SİZE KALKAN OLACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ… 
O MÜBAREK VE NAZİK BEDENLERİNİZE BİR ZARAR GELMEYECEK! 
GARANTİ VERİYORUZ… 
KAZANDIĞIMIZ REFERANDUMU, HUKUKA UYGUN VE MEŞRU 
EYLEMLERLE BUGÜN GERİ ALAMAZSAK, YARIN 2019 
SEÇİMLERİNİ KAZANSAKBİLE, YSK’DANMAZBATALARI ALAMAYIZ! 
HAKKINI ARAMAKTAN ACİZ OLANLARA BU ÜLKEDE MAZBATA VERMİYORLAR!.. 



EN HAKLI DURUMDA İKEN YAPACAĞIMIZ MEŞRU EYLEME 
DAHİ ÖNDERLİK EDEMEYECEK OLANLAR BİZİ TEMSİL ETMİYOR. 
KORKAKLAR İLE İŞİMİZ OLMAZ… 
GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ YİNE BAŞIMIZIN ÇARESİNE BİR ŞEKİLDE BAKACAĞIZ… 
BUNDAN BÖYLE; 
“DÜŞMESİN BİZİMLE YOLA: 
EVİNDE AĞLAYANLARI GÖZYAŞLARINI BOYNUNDA AĞIR BİR ZİNCİR GİBİ 
TAŞIYANLAR! 
BIRAKSIN PEŞİMİZİ; 
KENDİ YÜREĞİNİN KABUĞUNDA YAŞAYANLAR…” (NH)



  

DERSİMLİ KEMAL İLE BAYKAL’IN CHP’YE HÜZÜNLÜ 
VEDASI!.. 

Deniz Baykal, 2019 da yapılacak başkanlık seçimi için çantada keklik gördüğü 
yüzde 49‘un adayını tarif etti: 

“Milletin arkasında duracağı, denenmiş biri aday olmalıdır. Uydurma, yapay 
siyasetçi değil, tabanla ilişkisi olan biri aday olmalıdır. Tayinle değil, seçimle olmalı” 
dedi… 

Denenmiş biri olan Baykal, ana muhalefet olarak görevin CHP’ye düştüğünü belirttikten 
sonra, adayın belirlenmesinde seçim yapılması gerektiğine vurgu yaptı. 

Eşit koşullarda adil bir seçim önemli tabi. 

Hele de önseçim parti içi demokrasinin vazgeçilmezidir. 

Y-CHP’nin Çankaya İlçesinde yaptığı gibi değil ama. 



5 bin civarında Alevi üyenin oylarını blok halinde Alevi adaylara verip, yarışı 5000-0 
önde başlatarak, CHP’li olmayan Necati Yılmaz’ı1 birinci çıkartmayı önseçim kabul 
edemeyiz… 
Kurt siyasetçi Baykal’ın altını çizdiği asıl konu: 

Seçime CHP’nin bütün üyelerinin yanında CHP’li olmayıp “hayır hareketi” içerisinde 
olanların da katılmasını önermesidir. 

Baykal, Cumhurbaşkanı adayı olarak kendini tarif ediyor. 

Bu kadarına hakkı olmalı hazretin. 

Halkta karşılığı var mı o ayrı konu… 

CHP’nin delegesine güvenmediğini tüm üyelerin aday seçimine katılması ile ifade 
etmesi Türkçeye hakimiyetinden geliyor. 

Son derece haklıdır. 

Halihazırdaki CHP delegesine güvenilmez! 

Tamamına yakını Dersimli Kemal’in adamıdır. 

Kanıtlı, ispatlıdır… 

Bir önceki delegeler, Önder Sav ile Baykal’ın adamlarıydı, CHP’de CHP’li delege ara ki 
bulasın! 

Denebilir ki, son 20 yılda CHP’de 6 Ok’a bağlı çok az delege görev yaptı. 

Onlar da gözden kaçmıştır… 

Baykal, en büyük hayal kırıklığını kaset olayından sonra delegenin kendisine sahip 
çıkmaması ile yaşamıştı. 

Aynı delegasyon, Önder Savı da taca atıp, Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almıştı. 

Zaman içerisinde yenilenen delegeler, nitelik olarak hep aynı kaldığı için güvenilmezdir. 

Çoğunun belediyelerden büfe ve ihale almak ya da en kabadayısı belediye meclis 
üyeliklerine aday olmak gibi küçük beklentileri vardır. 

                                                           
1 http://www.dunya48.com/cemil-can/27480-cemil-can-necati-yilmaz-kimdir-ve-ne-is-yapar 



CHP’nin Y-CHP’ye dönüşmesinde sessiz kalmaları bunun en açık ve görünür kanıtıdır. 

Pişkinlik fıtratlarında vardır… 

Dolayısıyla Baykal’ın kendi eserine güvenmemesi doğaldır. 

Samimi, inançlı, geçmişi ile göz dolduran, karakterli, gözü kara ve etrafına güven veren 
Mustafa Kemal’in askeri partililere görev verilmiş olsaydı, Sorosçular bu kadar kolay 
partiyi ele geçirebilirler miydi? 

Peki, Baykal “yapay siyasetçi” olarak kimi kastediyor dersiniz? 

Büyük olasılıkla Dersimli Kemal’in Cumhurbaşkanı adayı olarak önümüze koyduğu ve 
tıpış tıpış oy verdiğimiz Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birini. 

Baykal’ın da oy verdiği Ekmeleddin, 16 Nisan’da yapılan halkoylamasında “evet” oyu 
verdiğini gururla açıkladı. 

Bahçeli’nin yanında yerini aldı ve Erdoğan’ın rejimi değiştirme planında üzerine düşeni 
yaptı. 

Bu gerici Cumhuriyet düşmanına Baykal da tıpış tıpış oy vermedi mi? 

Vermediyse bizi neden uyarmadı? 

Baykal’ın siyaset adamlığına buradaki duruşuna bakarak not verilmelidir. 

Cumhurbaşkanı adayında aradığı “tabanla ilişkisi ” şeklindeki nitelik, bayağı bir 
açıklamaya muhtaçtır. 

Bu konuyu açmamdaki niyetim; Nesrin Hanım ile yaşadıklarını akla getirmek değil ki, o 
durum beşeri bir zaaftır ve sadece iki aileyi ilgilendirir. 

Reji odasında “ikinci bölümü” yayına hazırlanan bu üzücü olayı, temcit pilavı gibi ısıtıp 
ısıtıp önümüze getirmek dürüst siyasetle asla bağdaştırılamaz… 

İlginçtir: 

Baykal, bu olaydan hala FETÖ‘yü bağışık tutmaya devam ediyor! 

Zaafına yenik düşen yakışıklı liderimizin; siyasi hırsına da yenik düşmesi halinde, çok 
daha ağır bir fatura ödemek zorunda kalacağımız kesindir. 

Baykal’ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi halinde: 



Hileye hurdaya gerek kalmadan, Reis kolaylıkla zaferini ilan edebilecektir. 

Görünen köy kılavuz istemiyor… 

Baykal’ın bundan sonra Türk halkı için yapacağı tek şey: 

En güvendiği adamı Yılmaz Ateş aracılığı ile mesajlarını ve siyasi değerlendirmelerini 
iletmek olacaktır. 

Yaptığı hataların kefareti olarak aday olmak veya aday göstermek ondan geçmiştir… 

Geçmiş ola!.. 

*** 

  

Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu ise Baykal’dan çok daha kötü ve ağırdır: 

ABD ve AB‘nin adamı olarak siyaset sahnesine sürüldü. 

Küresel güçler adına görev yaptığı ortaya çıktı. 

Başka da bir siyasi hedefi yoktur. 

Arkasında duran merkezden gelen talimatları, harfiyen uygulamaktadır… 

Kendisinden beklenen temel görev: 

AKP iktidarının devamını sağlamaktır. 

Bunun için elinden ne geliyorsa yaptı fakat CHP’nin başına getirilme diyetini bir türlü 
ödeyemedi. 

Görevde bulunduğu süre içerisindeki “Y-CHP’nin faaliyet raporu”2 bunun en açık 
kanıtıdır. 
CHP’yi iktidara taşımak ve hükümetin başına geçmek gibi bir derdi hiçbir zaman olmadı! 

Bunu onun artısı gibi sunan bir kesim var. 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tavrı da siyasette iddiası olmadığını gösteriyor. 

                                                           
2 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2017/04/Y-CHPnin-faaliyet-raporu.pdf 



Anayasa değişikliği ile Başbakanlık kaldırıldı, farkında bile değil! 

Halkoylamasından sonra Başbakanlık görevini de Cumhurbaşkanı yapacak: 

Hükümet üyelerini atayacak, yürütmenin başı olacak, yüksek yargı organlarının 
üyelerini seçecek, HSYK üyelerini atayacak, Üniversite Rektörlerini ve üst düzey 
bürokratları o seçecek, bütçeyi tek başına yapacak, savaşa ve barışa bile karar 
verebilecek… 

Özetle; kaç çocuk doğurulacağını da belirleyecek… 

Ana muhalefetin lideri bu kadar geniş yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanlığına talip 
değil! 

Peki nereye taliptir? 

CHP Genel Başkanlığı’na!.. 

Düşünebiliyor musunuz ana muhalefet partisinin genel başkanı iktidar olmaya talip 
değildir! 

Başka türlü söyleyelim: 

Dersimli Kemal, Cumhurbaşkanlığı için CHP’li olmayan kesimlerin de oy vereceği bir 
aday belirlemeyi düşünüyor. 

Mazereti “tarafsızlık” yemini! 

Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra, “tarafsızlık yemini” yapacakmış ve o yemini nasıl 
tutacak onu düşünüyormuş meğer… 

Bu nedenle aday olmayı “etik” bulmuyormuş! 

Dersimli Kemal, bu yüzden CHP’li olmayan birinin seçilmesi için çaba gösterecekmiş. 

Başarılı olunursa CHP’li olmayan o kişi, Cumhurbaşkanı seçilecek ve devleti yönetecek. 

Yani şimdiki gibi… 

Peki, bu kişi nasıl biridir, kim olabilir? 

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterdiği için pişman olmadığına göre, yine öyle biri, 
pekâlâ aday olabilir. 



Bir ara, Orhan Pamuk’un da Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilebileceğini 
savunuyordu. 

Belki de aklındaki isim odur! 

Edirne Cezaevi’nin kapılarına adam göndermeye başladı; PKK’nın desteğini almak için 
Selahattin Demirtaş’ı da aday gösterebilir. 

Ne bileyim ben, FETÖ’nün hamiliğini yapan Sezgin Tanrıkulu veya Mahmut Tanal neden 
aday olmasın! 

Donanımı sınırlı, bağlı olduğu merkez belli, ihaneti tescilli, kılavuzu hain Seyit Rıza ile 
Şeyh Sait olan birinden, bize kılavuz olabilir mi?.. 

CHP’lilerin; yurtseverlerin, ilericilerin, yüreği çağdaşlıktan yana atan herkesin, bu 
ülkenin kurtarıcılarının partisi CHP’yi, işgalden kurtarmak için elinden geleni yapması 
lazım. 

Halkoylamasından önce MHP’yi işgalden kurtarmak ne kadar önemli idiyse, şimdi 
de CHP’yi kurtarmak aynı önemdedir… 



 

KAPININ ÖNÜNE KONACAK KAPIKULLARI! 

CHP’nin başının belası haline gelen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, Anayasanın 79. 
maddesine göre seçiliyor. 

6‘sını Yargıtay, 5‘ini Danıştay’ın genel kurullarına katılanlar seçiyor. 

Bu genel kurullara katılan yargıçları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) atıyor. 

HSYK’nın üye sayısı 13. 

Adalet Bakanı kurulun başkanıdır, müsteşarı doğal üyesi. 

Geriye kalıyor 11 üye. 

4‘ünü (Ak) partili Cumhurbaşkanı atayacak. 

Kalan 7 üyeyi TBMM seçecek! 

TBMM’nde çoğunluk iktidar partisinde olduğuna göre; onları da iktidar partisinin genel 
başkanı, (yani Cumhurbaşkanı) işaret ettikten sonra seçecekler. 

Bu konuda şüphe var mı? 

Demek ki, Danıştay ve Yargıtay’dan “seçilerek” YSK’ya gönderilecek üyelerin 
belirlenmesinde Reis doğrudan etkili olacak… 



Yakışır mı, yakışır! 

Bunda hemfikiriz!.. 

Öte yandan, yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanı’na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
çıkartma yetkisi verildi. 

Cumhurbaşkanı’nın tasarruflarını denetleyecek organ var mı? 

Sakın Anayasa Mahkemesi (AYM) yargı denetimi yapabilir demeyin! 

AYM Başkanı Aslan, çok kızar… 

Daha yeni karar vermediler mi: 

“KHK’ları denetleme yetkimiz yok!” diye. 

Kaldı ki, denetleseler ne yazar! 

AYM’nin üyelerini belirleyen kim ola? 

Üye sayısını 17’den 15‘e indirdik. 

Bunların 12′sini (iktidar partisinin genel başkanı) Cumhurbaşkanı atayacak. 

3‘ünü TBMM. 

Başka aabir deyişle Meclis’te çoğunluğu olan (Cumhurbaşkanının genel başkanı olduğu) 
parti. 

Bu şekilde oluşan “bağımsız ve tarafsız” AYM, Cumhurbaşkanının (KHK gibi) işlemleri 
için yargı denetimi yapabilir mi? 

Meclis’teki çoğunluk iktidar partisinde olacağından, TBMM siyasi denetim yapabilir mi? 

Mevcut durumumuz ne yazık ki budur. 

Denetimsiz Türkiye. 

Ne yapalım başa gelen çekilir, necip milletimizin iradesi bu şekilde tecelli etti! 

Reis’in YSK’ya, AYM Başkanı Zühtü Aslan gibi gözü kara bir başkan ve üyeler seçtiğini; 

Ve; 



Mevzuatta muhalefetin aleyhine kullanılabilecek bazı düzenlemeleri de KHK ile 
getirdiğini düşünelim. 

Reis, öyle bir şey yapmaz, biliyorum! 

Peki, o zaman ondan sonra seçilecek olan Cumhurbaşkanının böyle bir şey yapacağını 
varsayalım. 

Reis’ten başka Cumhurbaşkanı seçmek imkansız mı?! 

Evet, ben de onu anlatmaya çalışıyordum. 

Mevzuat hükümleri ile kafanızı bu yüzden şişirdim…. 

Ana Muhalefet Partisi’nin lideri Seyit Rıza’nın çömezi Desimli Kemal Efendi: 

Şimdi söyle bakalım. 

Zamanında “gizli oy” yerine “açık oy” kullanılmasını neden AYM’ne götürmedin? 

Başımıza sardığın bu belayı temizle bakalım… 

Bir de: 

2019’da yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısın, onu söyle. 

“Parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmaz” deme bize… 

O kadar da salak değiliz! 

İnsanları poposu ile güldürme. 

Dürüstlüğün bir yana, komik bile olamıyorsun! 

Bundan böyle Cumhurbaşkanı adayları parti genel başkanı olmak zorundadır. 

Bunu o kalın kafana sok. 

Başbakanlık kaldırıldı!.. 

Heeeey sana söylüyorum Dersimli Kemal Efendi. 

Atı çalan, sadece Üsküdar’a geçmedi. 



Üsküdar’da sabah oldu kalk!.. 

Aday olacaksın, başka yolun kalmadı. 

Hiçbir yere kaçamazsın artık… 

Bu sefer, önümüze “ekmek için” Ekmeleddin’i aday olarak koyamayacaksın. 

Abdullah Gül de CHP seçmeni uyuşmaz, o da olmaz. 

Deniz Baykal’ın ise kaseti var. 

Yayınlanmamış bölümünü yayın için hazırlıyorlar. 

Bize bu defa da Orhan Pamuk’a “tıpış tıpış oy verin” de diyemeyeceksin. 

Seçeneksiz kaldın Dersimlim… 

Halkoylamasında “Hayır” oyları daha fazlaydı, bu defa hırsızlık YSK’da yapıldı dedin 
ya… 

Sana katılıyorum liderim. Hem de yüzde yüz bir kesinlikle… 

Hadi o zaman halkoylamasını iptal et de görelim. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “haklısınız” dese bile “alacağınız yok” 
diyeceği kesin. 

Onun yaptırım gücü yok. 

2019 seçimlerinde ne yapmayı planladıysan, onu şimdi yap! 

Şimdi yap ve halkoylamasını geri çevir. 

Bugün bir şey yapamayacaksan o gün zaten yapamayacaksın… 

Halka masal anlatmayı bırak… Daha fazla rezil olma. 

Kapıkullarından önce, kapının önüne konmadan, kendin çek git istersen! 

İstersen arkandan teneke çalalım. 

Tercih senin… 



 

 KULLANILMANIN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! 

AYM Başkanı Zühtü Aslan, AYM’nin OHAL döneminde çıkartılan KHK’leri denetleme 
yetkisine sahip olmadığını belirtti. 

Aslan: 

“Anayasa koyucunun, lafzı, anlamı ve amacı bakımından açık bir şekilde düzenlediği 
kuralları yorum yoluyla değiştirmek, esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği 
anlamına gelir” dedi… 

Bu açıklamadan Kılıçdaroğlu farklı bir şey anladı. 

Büyük olasılıkla etrafındaki hukukçular tarafından yanlış yönlendirilmiştir. 

Zira etrafında Halk Partili kalmadı! 

Aklınca çayın taşı ile çayın kuşunu vuracaktı. 



Bence AYM “mühürsüz zarflarla” ilgili YSK kararına karşı açılan davaları reddedecektir. 

Aslan, şimdiden gerekçeyi hazırladı. 

Gerekçeyi savunma işini de Dersimli Kemal’e bıraktı. 

O da sazan gibi atladı tabi. 

Anayasanın 79/2. maddesi: 

“YSK’nın kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” diyor. 

“Lafzı, anlamı ve amacı bakımından” ne kadar açık ve anlaşılır bir hüküm değil mi 
ama? 

İşte Kılıçdaroğlu’nun da savunduğu gibi; bu açık hüküm karşısında davalar reddedilecek! 

Peki, o zaman ne söyleyecek? 

*** 

Oylama devam ederken; bazı sandıklar açıldı ve mühürsüz zarfların olduğu görüldü. 
YSK’nın AKP’li üyesi Recep Özel’in 16.10’da verdiği mühürsüz zarfların ne yapılacağı 
içerikli dilekçe üzerine, “oybirliği” ile “geçerli” sayılmalarına karar verildi.1  
Mühürsüz oyların geçerli sayılma kararı alınırken, kurulda 298 Sayılı Yasanın 17. 
maddesine2 göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği CHP’nin temsilcisi3 Av. M. 
Hadimi Yakupoğlu4 da vardı. 
Adı geçen “hukukçu”, rejimin değiştirildiği bir kurulda “etkisiz eleman” olarak oturdu… 

Bu kadar yetkin ve tecrübeli avukatlar arasından Yakupoğlu’nu seçerek YSK’ya gönderen 
Kılıçdaroğlu, CHP temsilcisi kurulda yapamadıklarının da hesabını vermek 
zorundadır… 

                                                           
1 http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Kararlar/2017-560.pdf 
2 298 Sayılı Yasanın 17. maddesi 2. fıkrası: 
“Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört 
siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları 
tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla Yüksek Seçim Kurulunda da bir asıl bir yedek temsilci 
bulundurabilir. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılırlar, oy kullanamazlar. 
Ancak, Yüksek Seçim Kurulunca 14 üncü maddenin on birinci bendi gereğince yapılan ilandan seçime 
katılamayacağı anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partilerin bu kurullarda temsilci 
bulundurma hakları sona erer. Görüşülen iş hakkında siyasi partiler temsilcileri görüşlerini bildirirlerse, kurul, 
bunları da dinledikten sonra, kendi arasında işi görüşerek karar verir ve kararı temsilcilere bildirir. Siyasi parti 
temsilcilerinin toplantılara katılmamaları, işlerin görüşülmesini durdurmaz.” 
3 http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/YSKTeskilatYapisi?_adf.ctrl-state=vvwjlypcv_4&wcnav.model=YSK 
4 http://www.mhyakupoglu.av.tr/ 



*** 

YSK, parti temsilcilerinin uyarı ve ısrarı ile mühürsüz zarf ve pusulaların ayrılarak 
tutanak altına alınmasını ve ayrıca sayılmaları kararını alabilirdi. 

Mühürsüz zarflardan çıkan oyların genel sonucu etkilemeyeceği anlaşılırsa konu 
kapanırdı. 

Sonuçlara da herkes saygılı davranırdı… 

Geçici sonuçların açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu’nun “yeni bir 
anayasa”5 yapılmasına dönük teklifi, sorumsuzluk olmaktan başka, dikkatleri başka 
konulara yoğunlaştırarak, fahiş hatalarını ve yetersizliğini gizlemek içindir… 
 

                                                           
5 http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdarogludan-yeni-anayasa-cagrisi,n1JfZsuA3kq0ndKCqgUtng 



 

 

 2019 SEÇİMLERİ TEHLİKEDEDİR! 

“Mühürsüz” zarflar ile oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) kararı1 halkı “isyan” ettirdi. 
İlk günlerde, dilekçe örneğini ele geçiren soluğu YSK’da alıyordu. 

Bir ölçüde hukuka güven vardı. 

Vatandaş hukuka sığınmakta haklıydı! 

Giderek “gaz alma” programının mağduru olduk: 

Halkoylamasının “Evet” ile sonuçlanmasından sorumlu olanlara hesap soracak yerde, 
yine onların yönlendirmesiyle havanda su dövmeye başladık. 

                                                           
1 http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Kararlar/2017-560.pdf 



Siyasetin utanmaz-arlanmaz ağaları, bu durumda bile siyasi rant toplamayı ihmal 
etmediler.2  
Bıktık, usandık… 

CHP, HDP ve Vatan Partisi’nin “tam kanunsuzluk” nedeniyle YSK’ya ayrı ayrı verdikleri 
dilekçeler, beklendiği gibi reddedildiler… 3 
Danıştay apayrı havalarda… 

YSK kararlarına karşı, yargı organlarına başvurulamayacağını hüküm altına aldı! 4  
Oysa 2005 yılında: 

“Davacının iptalini istediği Yüksek Seçim Kurulu kararı ile sınırlı olarak yargı 
denetimi yapılarak bir sonuca bağlanması gerekirken…” diyerek, yargıçlardan 
oluşan fakat yargı organı olmayan bu kurulun işlemlerinin yargı denetimine açık 
olduğunu hüküm altına almıştı…5  
Ülkemizde ard arda hukuk skandalları yaşanıyor! 
*** 

AB ve ABD’yi arkasına alan ana muhalefet partisinin lideri, itiraz yollarının tıkanması 
durumunda anayasa değişikliğini “gayrimeşru” sayacaklarını ilan etti! 

İtiraz başvurularından sonuç alamamaları durumunda tavırlarının ne olacağına dair 
soruya: 

“Yapılan değişikliği gayrimeşru sayacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
var. Gerekirse oraya kadar götüreceğiz” dedi…6 
Rejimin değiştirilmesine sebebiyet veren anayasa değişikliği ile ilgili halkoylamasını 
“gayrimeşru” ilan eden Y-CHP’nin son durağı AİHM… 

O da gerekirse! 

“Dağ fare doğurdu” sözü böyle zamanlarda söylenir! 

*** 

                                                           
2 http://www.ensonhaber.com/chpli-tekin-bingol-kazanan-tek-lider-kilicdaroglu-2017-04-17.html 
3 http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/HaberDetay? 
training_id=YSKPWCN1_4444023136&_afrLoop=104897500921126&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=mex
jfdbmx_10#%40%3F_afrWindowId%3Dmexjfdbmx_10%26_afrLoop%3D104897500921126%26training_id%3DY
SKPWCN1_4444023136%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dmexjfdbmx_22 
4 Danıştay Onuncu Dairesinin 24.04.2017 günlü, E:2017/954; K:2017/2222 sayılı kararı. 
(http://www.memurlar.net/haber/663615/danistay-in-ysk-kararinin-tam-metni.html) 
5 Danıştay 13. Dairesinin 02.03.2005 tarih ve 2005/579 Esas, 2005/993 Karar sayılı kararı. 
(http://odatv.com/iptal-ettirecek-belge-2904171200.html)  
6 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39628145 



Hükümet adına açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yapmıştı. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin hazırladığı raporda: 

“Türkiye referandumu eşit olmayan şartlar altında yürütüldü, YSK’nın kararı da kanunla 
çelişiyor” ifadelerine yer verilmesi üzerine; 

Anayasanın 79/2. maddesine gönderme yaparak, “YSK’nın kararları aleyhine başka 
bir mercie başvurulamaz” dedi. 7  
Soğuk duş etkisi yaptı tabi. 

Kılıçdaroğlu, YSK kararını “tanımayarak” yapacağı eylemi zaten belli etmişti: 

Yasal yollara başvurulacak… 

Yasal yollardan sonuç alınamazsa, ki bu olasılığa karşı hala yeni bir eylem planı 
öneremediğine göre bu defa halkoylamasının sonucunu tanıyacak demektir!.. 

Dersimli Kemal, meşru şekilde halkı sokacağa çağıracak kadar kendine güvenmiyor. 

Kaldı ki, onun peşinden sokağa çıkacak halk da bu ülkede yaşamıyor artık! 

Daha önce etkili muhalefet yapamadığı şeklindeki eleştirilere: 

“Harakiri mi yapacağız” yanıtını 8 veren Kılıçdaroğlu’nun, bir tek istifa etmesi halinde, -
o da kutlama yapmak için- halk sokağa çıkabilir… 
*** 

Anayasa değişikliklerinin TBMM’nde görüşülmesi sırasında; “gizli oy” ilkesinin ihlal 
edilmesi nedeniyle, yasal yollara başvurmayı gereksiz bulan Kılıçdaroğlu, bu defa en 
etkili eylem olarak AİHM’ne başvurma yolunu seçti. 

İskelet ve bir de utanma duygusu olmayınca, adam durduğu yerde böyle yığılıp kalıyor 
işte! 

TBMM’ndeki görüşmeler sırasında: 

“Söz konusu olan milletin egemenliğiyse, bu konuda asıl yüce divan halkın 
divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa 
Mahkemesi’ne (AYM) gitmeyeceğiz, başvurmayacağız” demişti…9 

                                                           
7 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/erdogan-a-yakin-fatih-tezcan-dan-flas-iddia-ysk-baskani-
h27374.html 
8 http://www.milliyet.com.tr/bolge-halki-istiyorsa-tunceli/siyaset/detay/1768054/default.htm 



Dersimli, “milletin divanı” polemiği ile kullanmadığı yasa yollarını, şimdi tek seçenek 
gibi sunuyor! 

CHP’nin tabanı bu işe ne diyor acaba?! 

İletişim olanaklarından yoksun olan “Hayır cephesi” en önemli olanağını, Dersimlinin 
çapsızlığı yüzünden kaybettik: 

Oysa, anayasa değişikliklerinin Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra, 60 günlük 
başvuru süresi vardı ve bu süre propaganda için kullanılabilirdi. 

Aynı şekilde, başvurudan sonra AYM de bir kaç ay sonra karar verebileceği için bu süre 
de propaganda süresine eklenecekti. 

Ne yazık ki, Y-CHP’nin hiçbir şekilde savunulamayacak olan bu kararını Vatan Partisi de 
desteklenmiştir. 

Halkoylamasının kıl payı “Evet” çıkmasında, bu iki partinin ağır sorumlulukları vardır. 

Anayasa değişikliklerine “Evet” diyeceğini açıklayan ve bütün derdi; Osmanlı 
hanedanının hayatta kalanlarını aylığa bağlatmak olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, 
Cumhurbaşkanlığına aday göstererek, Erdoğan’a bu yüce makamı hediye eden “Devrimci 
Kemal”in sorumluluğu, kuşkusuz Perinçek’ten kat kat fazladır. 

Kim ne derse desin stratejik bir hata yapıldı… 

*** 

Dersimli Kemal’in YSK üyelerine dönük: 

“O koltuklardan ineceksiniz, aşağıya indireceğiz sizleri” şeklindeki sözleri,10  ancak 
AKP’nin iktidardan uzaklaştırılması ile anlamlı hale gelebilir. 
Ne var ki, 7 Haziran seçimlerinde, halkın iktidardan düşürdüğü AKP ile “geçmişe sünger 
çekerek” koalisyon kurmak için taklalar atan Kılıçdaroğlu’nun, öyle bir derdi yok, niyeti 
de. 

Denebilir ki: 

AKP iktidarının bugüne kadar sürmesinin birinci derecedeki sorumlusu Devlet Bahçeli 
ise ikincisi de Kemal Kılıçdaroğlu’dur. 

                                                                                                                                                                                     
9 http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-anayasa-mahkemesine-
basvurmayacagiz/750103 
10 www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/723237/Kilicdaroglu__Bu_secimin_adi_muhursuz_secimdir.html 
 



15 yılı AKP iktidarlarının önündeki taşları temizlemekle geçirdiler. 

Şimdi muhalefet yapıyormuş gibi yaparak, halkın gazını almaya çalışıyorlar!.. 

*** 

Gelelim en can alıcı sorunun yanıtı aramaya. 

Atı (ç)alan Üsküdar’dan döner mi? 

Bu sorunun yanıtını vermeden önce, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göz atmak 
gerekiyor. 

Erdoğan’ın “Geçti borun pazarı…” şeklindeki özetlenen fikrinin dayanağı, Anayasanın 79. 
maddesidir. 

Bu maddeye göre; “Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie 
başvurulamaz”. 

Aynı şekilde; 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanun’un 111. maddesinde: “Yüksek Seçim Kurulunun re’sen veya itiraz üzerine 
vereceği kararlar kesindir” denmektedir. 

131. maddede ise, yazılı şikayetler üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca derhal 
ve kesin olarak karar verilir” denmektedir. 

YSK kararlarının “kesinliği” 132. maddede: 

”Kurulun kararları kesindir. Aleyhine hiçbir mercie ve kanun yoluna başvurulamaz” 
denilerek bir kez daha vurgulanmıştır. 

*** 

298 Sayılı Yasa, 2 Mayıs 1961 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Anayasanın 79. madde ise üzerinde bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Sırası geldiği için anımsatıyorum: 

Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerin kesin olarak verdiği kararlar aleyhine 
de AİHM dışında hiçbir makam ve mercie başvurulamıyordu. 

Ne var ki, 2010 referandumu ile AYM’ne “Bireysel Başvuru” hakkı tanınmış olmakla, 
bu mahkemelerin kesin olan kararlarına karşı itiraz yolu açılmıştır. 



Yüksek mahkemelerin kesin kararlarına karşı açılmış olan itiraz yolunun bir “kurul” 
olan YSK kararlarına kapalı tutulması, hukuk devletlerinde savunulacak bir durum 
değildir. 

Bu nedenle YSK kararlarına karşı, Danıştay’da iptal davası açtıktan sonra, AYM’nde 
bireysel başvuru hakkı kullanılmalıdır. 

Bireysel başvuruların AYM’nce karara bağlanacağı 07.05.2010 değişikliği ile hüküm 
altına alındığı için, son anayasa değişikliği ile hiç değiştirilmemiş olan 79. maddenin 
“zımnen ortadan kaldırıldığını” kabul etmek en çağdaş yargısal yorum olacaktır. 

Bu yorumu AYM’nin yapması gerekiyor… 

*** 

Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 45. maddesi: 

Anayasa ile güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi 
birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde, herkesin AYM’ne 
başvurabileceğini garanti etmektedir. 

Tek şart; idari ve yargısal yolların tüketilmiş olmasıdır. 

298 Sayılı Yasanın amir 98. maddesinin, sandık kurulları veya son kararı veren YSK 
tarafından ihlal edilmiş olması, yurttaşların “seçme ve seçilme özgürlüğü”nün 
ihlalidir… 

Dolayısıyla, YSK’nın mühürsüz zarflar ile pusulaların geçerli sayılmasına dair 
16.04.2017 tarih ve 560 sayılı –idari bir işlem olan– kararın iptali için Danıştay’a, 
ardından da AYM’ne bireysel başvuru yolu kullanılabilmelidir… 

*** 

AYM‘nden sonuç alınamamış olması halinde, 6 ayı geçirmeden AİHM’ne başvuru önünde 
bir engel yoktur. 

AİHM‘nde; Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’nin 14. maddesinde tanınan “Adil yargılanma hakkı” ile 25/b maddesinde 
ifade edilen “Siyasi haklar”ın ihlal edildiği ileri sürülecektir. 

AİHM, sadece hukuka aykırılığı saptayıp hüküm altına alacağı için, halkoylaması Türk 
makamları tarafından iptal edilene kadar geçerliliğini sürdürecektir. 



Peki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, AİHM’nin verdiği karara uymaması söz 
konusu olabilir mi? 

Elbette olabilir… 

Bunun ise bir yaptırımı yoktur! 

Belki Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik başvurumuzu askıya alabilirler. 

Belki de ekonomik yaptırımları gündeme getirebilirler. 

Hepsi o kadardır. 

AKP hükümetleri de zaten AB’yi çoktan gözden çıkartmıştır!.. 

*** 

Dilin kemiği yok tabi; “Halkoylamasını tanımıyorum” demek kolaydır… 

Önemli olan, bundan sonra ne yapılacağını söylemek ve söylenenin çözüm olup 
olmayacağıdır. 

CHP halkoylaması ile ilgili raporunu açıkladı: 

“Referandum Değerlendirmeleri” başlıklı değerlendirmeye göre; Türkiye genelindeki 
seçmenin yüzde 61,7’sine karşılık gelen 33 ilde “Hayır” oyu, seçmenin yüzde 38,3’üne 
karşılık gelen 48 ilde “Evet” oyunun önde çıktığı” savunuluyor. 11  
Sonuç itibariyle “Evet” oylarının fazla olduğunu kabul ediyorlar! 
Raporun ayrıntılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşmak mümkün. 12  
Diyelim ki 2019 seçimlerinde AKP kaybetti. 
Y-CHP adayları, YSK’ya rağmen mazbatalarını nereden ve nasıl alacaklar? 
YSK kazananlara “kaybettiniz” derse ne olacak?! 
Y-CHP’nin bu soruna ilişkin bir program varsa, bugünden açıklasın ki, halk vereceği 
oyun akibetinin ne olacağına bilsin. 
Dilim varmıyor ama söylemek zorundayım: 
O program her ne ise bugün de uygulansın! 
Tüzük kurultayı veya olağanüstü kurultayı toplamakla bu iş geçiştirilemez. 
Zira biliyoruz ki, AİHM‘nin vereceği kararlarla Türkiye’de iktidarlar değiştirilemez! 
Cemil Can 

                                                           
11 http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/chpden-referandum-raporu-h28276.html 
12 Referandum Analizi:https://iys.chp.org.tr/Public/eposta/Attachment/chp-referandum-analiz.pdf  
CHP Referandum Verileri:https://iys.chp.org.tr/Public/eposta/Attachment/chp-referandum-verileri.pdf 
 



 

 “KONTROLLÜ DARBE”, KONTROLLÜ MUHALEFET VE 
KONTROLSÜZ MAKARNA!.. 

Kılıçdaroğlu’nun 16 Temmuz Darbe Girişimi için; “Kontrollü Darbe” nitelemesi 
yapmasının, 16 Nisan Halkoylaması’nda ne derece etkili olduğu bilinemez! 

Y-CHP‘lilere göre, bu söylem “hayır” oylarını artırmıştır. 

İç siyaseti yakından izleyenler ise tam tersi sonuç verdiği düşüncesindedirler. 

Kılıçdaroğlu, “Kontrollü Darbe” ile ne demek istediğini, darbe girişiminin 
bastırılmasından sonra yaşananlardan örnekler vererek açıklamıştır. 

Ona göre; AKP iktidarı, bir darbe senaryosu hazırlayarak “tiyatro” gibi Türkiye 
sahnesine koymuştur. 

Aradan 9 aydan fazla geçmesine rağmen; bu sakat fikrin kararlı savunucularına Y-CHP 
içerisinde hala rastlamak mümkündür. 

Kılıçdaroğlu, “Kontrollü Darbe” tezinin temel dayanağı olarak: 

Darbecilerin siyasi ayağına dokunulmaması, Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun asıl 
dinlenmesi gerekenleri çağırmaması, darbe girişimin saati ve FETÖ’nin Rus 
Büyükelçisini vuracak kadar gözü kara militanları olmasına rağmen, Cumhurbaşkanına 
karşı suikast eylemine girmemiş olmasını gösterilmektedir. 



Bu fikrin savunucuları; AKP darbe yapmaya neden ihtiyaç duymuştur sorusuna da şu 
yanıtı vermektedirler: 

Bir: 

Darbe olmasaydı, OHAL ilan edilemez ve on binlerce kişinin işine son verilerek yerine 
AKP’liler istihdam edilemezdi. 

İki: 

Darbeden sonra OHAL ilan edilerek, halk zapt-u rapt altına alınmış ve “Başkanlık 
Sistemi”ne kolayca geçilmiştir. 

MHP desteğine rağmen, normal koşullarda halka “Başkanlık Sistemi” dayatılamazdı… 

Bu noktada halkın gücüne bu kadar güvenen bu fikrin savunucuları, darbenin 
bastırılmasında halkın rolünü küçümseyerek, kendi fikirlerini çürütmektedirler. 

*** 

Gelelim darbe girişiminin “kontrollü” olup olamayacağı hususuna: 

Darbe girişimi için kontrollüdür demek: 

Darbeye katılan güvenlik güçleri (asker-polis) ile karşı koyanların Erdoğan’ın 
kontrolünde olduğunu kabul etmektir. 

Güvenlik güçlerinin tümü Erdoğan’ın kontrolünde ise, darbe yapmasına ne gerek vardır? 

Erdoğan istediği her şeyi yapıyordu ve yapabilirdi… 

Meclis dışındaki muhalefetin, “Karşıdevrim” AKP’lilerin ise “Sessiz Devrim” olarak 
isimlendirdikleri süreci durdurabilecek örgütlü bir muhalefet ne yazık ki yoktu ve halen 
de örgütlenebilmiş değildir. 

Dolayısıyla halkın sokağa inerek, antidemokratik uygulamalara karşı koyması 
beklenemez! 

Meclis’teki muhalefet ise “Karşıdevrim”in yolundaki taşları temizlemekten başka bir iş 
yapmamıştır. 



Bu konuda hafızalarınızı tazelemek için aşağıdaki bağlantıyı okumanızı şiddetle 
öneriyorum.1 

Darbe girişiminin “kontrollü” olamayacağının bir diğer kanıtı, bu kadar geniş katılımlı 
bir eylemin gizli tutulmasının imkansızlığıdır. 

Üçüncü kanıt; böyle bir tehlikeli eylemde bazı insanların yaşamını 
kaybetme olasılığının varlığıdır. 

Recep Tayyip Erdoğan “başkan” olacak diye, hayatını ortaya koyacak 
kadar fanatik asker ve polislerin var olduğuna inanmak ayrı bir sorundur! 

Sadece makarna ve bulgurla beslenenler için böyle derinlemesine bir değerlendirme 
yapılmasını beklemiyorum zaten. 

Nitekim 248 kişi bu girişim sonunda yaşamını kaybetmiştir… 

Yüzde 50 civarında halk desteğine sahip bir liderin, güvenlik güçlerinin tümü de yanında 
yer aldığı kabul edilirse yapamayacağı bir şey yoktur! 

Ona karşı duracak halk bu ülkede yaşamıyor! 

Gerçekte AKP iktidarı, FETÖ’nün darbe girişiminin bastırılmasını fırsata çevirmiş ve 
Fetulahçılarla birlikte başlattığı “Karşıdevrim”i, onları tasfiye ettikten sonra tek başına 
sürdürmüştür… 

Bu noktada Y-CHP ile Y-MHP ise eski görevlerinin gereğini tam olarak yerine 
getirmişlerdir. 
Y-MHP açıktan açığa AKP’yi desteklerken, Y-CHP biraz daha dikkatli bir dil kullanarak 
desteğini sürdürmüştür. 

TBMM’nde anayasa değişiklik teklifi “gizli” olarak oylanması gerekirken açık oy 
kullanılmasına rağmen, ana muhalefetin bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne 
götürmemesini başka türlü izah etmek mümkün değildir. 

Yüksek mahkemelere güven duyulmuyorsa, şimdi de bu başvuruları yapmayacaktı!.. 

Bütün bu girişimler halkı aldatmak içindir… 

Meclis’teki muhalefet partilerinin, şu anda mevcut milletvekilliklerini korumanın 
ötesinde, siyasi bir hedefleri yoktur. 

                                                           
1 Y-CHP’nin faaliyet raporu 



AKP iktidarı da suret-i haktan gözükmek için her zaman onlara bu olanağı vermeye 
hazırdır. 

Arada bir yaptıkları kayıkçı kavgalarına inanmamak salığın da ötesinde bir şeydir… 

Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü Darbe” sözleri, kendi tabanını konsolide etmek ve samimi 
CHP’lileri, muhalefet yaptığına inandırmak içindir.. 

Kaldı ki, darbelere karşı yapılacak olan ilk iş; düzenin kurumlarına müracaat etmek 
değil, sine-i millete dönmek olmalıdır. 

Y-CHP’nin ise millete dönmekten ödü patlamaktadır. 

Y-CHP’de milletvekili maaşından vaz geçebilecek çok az sayıda milletvekili vardır… 

*** 

Denebilir ki: 

ABD’nin kontrolünde başlayan darbe girişimi, güvenlik güçlerinin bir bölümünün karşı 
koyması ve halkın sokağa inmesi ile başarısızlığa uğramıştır. 

Bu şekilde “Kontrollü darbe” küresel güçlerin kontrolünden çıkmıştır. 

Bu durum karşısında, ABD’nin kara gücü olan PKK ve FETÖ’ye kol kanat geren Y-CHP 
şaşkın ördeğe dönmüştür. 

Ama hala ABD ve AB’nin kontrol altındadır. 

Mühürsüz zarfların geçerli sayılması nedeniyle Avrupa İnsan haklarına Başvurulacağını 
söyleyen Y-CHP Sözcüsü Selin Sayet Böke, bu açıklamasının arasına bile, PKK’nın siyasi 
uzantısı HDP milletvekillerinin serbest bırakılması isteğini sıkıştırıvermiştir… 

Onların gündemi her zaman Türk halkının gündeminden başka olmuştur. 

Kontrol altındaki muhalefetin kitle tabanının önemli bir kısmı, makarna ile 
beslenmektedir. 

Dolayısıyla, kısa sürede olayları doğru analiz etme yeteneğinden yoksundurlar. 

9 ayda bile FETÖ’cü Darbe Girişiminin arkasında ABD olduğunu kavrayamamışlardır! 

8 başarısız seçim sonunda, hala aynı kişileri yönetimde tutma isteği gaflettir; bu 
kişilerin yönetimde kalma ısrarları ise küresel güçlere olan diyet borçlarının 
ödenemediğini gösterir. 



 

 23 NİSAN 

1966-67 Öğretim Yılı. 

Yarim asır, dile kolay… 

Ataköy (Şinek) İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacak. 

Önce köyün çarşısından geçen toprak yolda geçit töreni yaptılar. 

Başlarında ilkokulun Müdürü Baki Kadıhasanoğlu var. 

Öğretmenleri sınıflarının yanında… 

Bayrağı taşıyan Mustafa Korkmaz… 

Akif’in: 



“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”ını yüzdürüyor.. 

Hemen arkasında Atatürk resmini taşıyan kızlar: Fahriye Yeni ile Ayşe Borazancıoğlu 
yürüyor… 

İkisi de o gün ölümsüzlüğe adımlarını attılar… 

Ardında arkadaşları… 

Eğitime Atatürk’le başladılar, onun ilkeleriyle yurttaş oldular, okudular ve okuttular… 

“Gelecektir sana vaad ettiği günler hakkın” sözlerini unutmadılar. 

Elli yılda; gelecek güzel günlerin kendiliğinden gelmeyeceğini öğrendiler! 

Bu sınıftakiler; 

Nazım’ın: 

“Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize, 

onları biz, kendimiz vaadettik kendimize…” dizelerinin içerisindeydiler… 

Yarım asır öncenin çocukları; babaanne ve dededir bugün. 

Cumhuriyet’i ellerinde bayrak sallayan torunlarında yaşıyorlar !.. 

Ataköy’ün yaşlanmayan çocukları: 

“Atatürk’le kalın, Cumhuriyet’le kalın, hoşça kalın.”



 

 SATACAK DAHA ÇOK ŞEYİMİZ VAR! 

KATAR’DAN BORÇ ALDIĞIMIZ 65O MİLYON $ İÇİN REHİN VERDİĞİMİZ ÇAY-
KUR HİSSELERİNİ BORCUMUZU ÖDEYİNCE GERİ ALACAĞIZ… 

PANİK YAPMAYIN! 

BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK… 

ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ İÇİN YAPIMCI ŞİRKETE VERDİĞİMİZ ARAÇ GEÇİŞ 
GARANTİSİ NEDENİYLE DİĞER İKİ KÖPRÜNÜN TÜM GELİRLERİNİ ÜÇÜNCÜ KÖPRÜNÜN 
MÜTEAHHİTLARİNE ÖDEMEK ZORUNDA KALDIK… 

TATLI PARA MI DERSİNİZ, YASAL SOYGUN MU SİZE KALMIŞ… 

AMA BU ŞEKİLDE KAZANILAN PARANIN “TEMİZ” OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK!.. 

ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE İMF‘YE BORÇ VEREN BİR ÜLKE SEVİYESİNE GELDİ… 

AMA HALA KATAR’DAN BORÇ ALIYOR, O BAŞKA! 



DOĞU KARADENİZ YAYLALARININ GÜNEYİNDEN GEÇİRİLECEK OLAN ÇEVRE YOLU, 
BİZİM İÇİN Mİ YAPILDI SANIYORSUNUZ? 

KATARLILAR KARADENİZ YAYLALARINDAKİ MERALARAKOLAYLIKLA SAHİP 
OLABİLECEKLER… 

PANİK YOK! 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK BAYRAMINI KUTLUYORUZ YA… 

“EGEMENLİK” NEREDE? 

KÖYLERİN MAHALLEYE ÇEVRİLMESİ İLE ELDE EDİLMEK İSTENEN SONUÇ; KÖYLERİN 
TÜZEL KİŞİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK VE DAVA EHLİYETİNİ SONA ERDİRMEKTİ. 

NİTEKİM HİÇBİR KÖY MERAMIZIN VASFI DEĞİŞTİRİLDİ VE İL ÖZEL İDARESİNİN 
TASARRUFUNA VERİLDİ DİYE DAVA AÇAMIYOR… 

VASIF DEĞİŞİKLİĞİNDE KİMLERİN, İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINI, KİMLERİN KULLANILDIĞINI 
ANIMSAYINIZ… 

ŞİMDİ HAZİNEYE GEÇEN BU MERALARI TOKİ YÖNETİMİNE VERİP, ORADAN DA SATIŞA 
ÇIKARTMANIN ÖNÜNDE BİR ENGEL KALMADI. 

ÇAY-KUR‘UN YENİ SAHİPLERİ YAYLALARIMIZIN DA SAHİPLERİDİR… 

SAYEMİZDE EFENDİM, SAYEMİZDE… 

HÜKÜMET DOĞU KARADENİZLİLERE BİRAZ KIRGIN… 

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ REFERANDUMDA YÜZDE 90 “EVET” ÇIKARTAMADIK! 

FİREMİZ FAZLA… 

70′LERDE KALDIK… 

MAHCUBİYETİMİZ VAR! 

“AFKURMAK” İÇİN ÖN AYAKLARI ÜSTÜNDE TETİKTE BEKLEYENLER! 

BU SÖYLEDİKLERİME BİR İTİRAZINIZ MI VARDI? 

NASIL YANİ?!



 

 ÇALINAN MAL HIRSIZIN HAKKIDIR! 

YSK lütfetti: 

Mühürsüz oy kullanılması ile ilgili durumun “suç” teşkil ettiğini kabul etti. 

Gazete haberlerinden anladığımıza göre; bu şekilde suç işleyen sandık kurulu başkan ve 
üyeleri hakkında “suç duyurusu”nda bulundu. 

İlginç olan: 

Suç işlenerek elde edilen sonucu ise meşru saymasıdır! 

Kimine göre, yeni dönemde böyle şeyleri yadırgamamak gerekir. 

Kimine göre, daha bunlar ne! 

Son olayı çarpıcı bir örnekle açıklamaya çalışayım: 

YSK, hırsızlık yapıldığını kabul eden mahkemenin çalıntı malı hırsıza (veya malı 
emaneten bıraktığı kişiye) bırakması gibi bir durumu hukuka uygun gördü. 

Başka bir söyleyişle: 

Hırsız cezalandırılmalı fakat çalınan mal elinde bulunduranın olmalıdır demiş gibi oldu… 

Anlayan anlamıştır zaten!



 

FİİLİ DURUM!.. 

AKP’nin YSK’daki temsilcisi Recep Özel, “Kanunlar bazen hukuka uymayabilir, kanun 
maddeleri adil olmayabilir. Burada YSK hukukun gereğini yerine getirmiştir” 
diyerek, mühürsüz oyları kabul eden YSK’nın kararını savundu… 

Recep’e göre hatalı olan kanundur. 

Yani Recep’e göre; üzerinde sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarının mühürü olmayan 
oy pusulaları geçerli kabul edilmelidir. 

Hukuka aykırı olduğunu savunduğu 289 sayılı yasanın 98. maddesindeki kuralı koyan da 
yine kendileridir. 

Recep diyor ki, bu yasa hükmü bugünkü “fiili durum“a uymuyor!.. 

Onun için yasa ile konulan kural değiştirilmeli, fiili duruma uygun hüküm konulmalıdır. 

Galiba Reis’e gönderme yapıyor… 

Bu aralar “fiili durum”la AKP’nin başı derttedir. 

Demek ister ki Recep: 

KANUNLAR FİİLİ DURUMA UYMAZSA , FİİLİ DURUMA UYGUN OLACAK ŞEKİLDE 
DEĞİŞTİRİLMELİDİRLER!.. 



Anayasa gibi… 

Fiili durumu yaratanları eylemi suç teşkil etse bile… 

İşte bu noktada Recep hakikatten Recepleşmiştir! 

Haddini aşmıştır! 

Çünkü artık AKP’nin bir “fiili durum” uzmanı vardır. 

Fiili durumcu Bahçeli’nin önüne geçerek; “fiili durum” fetvası vermesi çok ayıp oldu. 

Şiddetle kınanması gerekir!



 

 MÜJDE MÜJDE MÜJDE!… 

NİHAYET ABD, TÜRKİYE’YE “DEMOKRASİ GETİRMEYİ”PROGRAMINA ALDI… 

  

Washington Post, New York Times ve İndependent gazeteleri;“DEMOKRASİYİ 
KORUYACAK TÜRK MÜTTEFİKLER” arıyor… 

  

Buna ilaveten; NATO’ya üye ülkelerin Türkiye’deki “SOKAĞA ÇIKMA” 
taleplerine destek vermeleri istendi… 

  

Emperyalistlerin isteklerini emir kabul eden PKK/HDP referandumla ilgili YSK kararını 
bahane ederek sokak eylemlerine başlayacağı sinyalini verdi… 

  

Y-CHP MYK’sında bazı genel başkan yardımcıları “sine-i millete” dönülmesini 
savunurken, bazıları Gazi Meclis’in sonuna kadar savunulması gerektiğini ileri sürerek 
millete dönülmesine karşı çıktılar… 

  



“Gazi Meclisi koruma” masalına inanan yok… 

  

Dersimli Kemal ve yakın arkadaşları ise, YSK kararlarını “tanımıyoruz ve 
tanımayacağız” çizgisinde durarak, Batı’dan gelen emirlere uyulacağı işaretini 
verdiler… 

  

Bu noktada; Atatürk’ü CHP’sinin PKK’nın peşine takılıp emperyalist amaçlara hizmet 
etme yerine, sine-i millete dönerek DEMOKRASİ MÜCADELESİ vermesi uygun 
olacaktır… 

  

Ne var ki, Y-CHP milletvekilleri, maaşlarından ve milletvekili olma avantajlarından 
vazgeçemeyecekleri için halkın arasına dönerek, demokrasi mücadelesi vermeleri de 
beklenmiyor… 

  

Bu yazılanların tümü haberdir… 

  

Yorum yok!..



 

AKP’DEN KURTULMADAN!. 

TÜRK HALKI 7 HAZİRAN‘DA AKP’DEN KURTULMUŞTU. 

CHP‘NİN “HIRSIZ” OLARAK SUÇLADIĞI BU PARTİ İLE KOALİSYON KURMAK İÇİN CAN 
ATMASI, MHP‘NİN DE HDP İLE HÜKÜMET KURMAMA İNADI YÜZÜNDEN HALK 1 
KASIM‘DA AKP‘DEN ÇEKTİĞİ DESTEĞİNİ GERİ VERDİ… 

BU GERÇEĞİ UNUTARAK, UNUTTURARAK YAPILAN ANALİZLERİN TÜMÜ HALKI 
ALDATMAK İÇİNDİR… 

KISACA MUHALEFET GERÇEK MUHALEFET OLSAYDI, BUGÜN AKP İKTİDARDA 
OLMAYACAKTI… 

BU BİR… 

GELELİM İKİNCİ SAPTAMAYA: 

ŞİMDİKİ HALKOYLAMASINDA DA MHP’Yİ YEDEĞİNE ALARAK OLUŞTURULAN “EVET 
BLOKU” YÜZDE 10 GERİLEDİ… 

BU DEFA DA CHP, PKK’NIN SOKAĞA ÇIKMA ÖNERİSİNE DESTEK VEREREK AKP’NİN 
KAYBETTİĞİ OYUN GERİ GELMESİNİ SAĞLAYACAK… 

KALDI Kİ, KULAĞINI BATI’YA DÖNEREK UYUYAN Y-CHPYÖNETİMİNİN SÖZÜNE 
BAKARAK KİMSE SOKAĞA ÇIKMAZ! 

BU DA İKİ… 



DEMEK Kİ: 

CHP VE MHP YÖNETİMLERİ DEĞİŞMEDEN AKP’DEN KURTULMAK OLANAKSIZDIR… 

HELE DE TRUMP İLE PUTİN‘İN ERDOĞANI, BAŞARISI NEDENİYLE KUTLAMASI BU İŞİN 
BİTTİĞİNİ GÖSTERİR. 

MUHALEFETİN “HUKUK YOLUNA BAŞVURMA” ÇABALARI BİR SONUÇ GETİRMEZ. 
SADECE TABANININ GAZINI ALMAK AMAÇLIDIR… 

NİTEKİM YSK TÜM BAŞVURULARI REDDETMİŞTİR. 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TUTUMU DA FARKLI OLMAYACAK… 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ‘NİN KARARI OLUMLU OLSA BİLE 

UYGULANMAMASI SÖZ KONUSUDUR. 

BU MAHKEME YAPTIRIM KARARI VEREMEZ!.. 

“BAŞKANLIK SİSTEMİ“NE EVET DİYEN VE OSMANLI HANEDANININ HAYATTA 
KALANLARINA AYLIK BAĞLATMAK İÇİN YASA ÖNERİSİ VEREN EKMELEDDİN 
İHSANOĞLU’NA CHP TABANINI “TIPIŞ TIPIŞ” OY VERMEMİZİ SAĞLAYAN DERSİMLİ 
KEMAL, ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BAŞINDA DURDUKÇA AKP HİLAFETİ BİLE GERİ 
GETİREBİLİR…



 

BU BİR KÖŞE YAZISI DEĞİLDİR! 

YUKARIDAKİ FOTOĞRAF YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN KARARIDIR. 

“298 SAYILI YILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ 
HAKKINDAKİ KANUN” 98’NCİMADDESİNE GÖRE; ÜZERİNDE İLÇE SEÇİM HUKULU İLE 
SANDIK KURULUNUN MÜHÜRLERİ BULUNMAYAN ZARFLAR GEÇERSİZDİR. 

AYNI YASANIN 131’NCİ MADDESİNE GARE; YÜKSEK SEÇİM KURULU 
KARARLARININ KESİNDİR. 

Okudunuz mu? 

Ben okuduğumdan anladıklarımı maddeler halinde sıralıyorum: 

1.) Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 298 Sayılı Yasa’nın 98. maddesine aykırı olacak 
şekilde karar verdiğini anlamak için hukukçu olmaya gerek yok; okur-yazar olmak 
yeterlidir. 

Hukuk devletlerinde hiçbir kurum yasaların üzerinde değildir. 

Kamu kurumları ve yöneticiler hukuk kurallarına uymak zorundadır. 

Zaten “hukuk devleti“nin tanımı da böyledir. 

Yasanın hükmü açık ve nettir. 



Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersizdir. 

Yasada “veya” denmiyor, “ve” deniyor. 

Yani zarfların üzerinde iki mühür yoksa o zarf geçersizdir. 

YSK’nın “dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça” şeklindeki gerekçesi hukuki değildir 
ve hiçbir şekilde savunulamaz. 

YSK, yasayı yorumlamıyor, yasaya eklemeler yapıyor! 

Zaten yorumlanmayı gerektirecek bir şey de yoktur. 

*** 

2.) Bu durum üzerine yapılacak olan iş: 

YSK kararı “kesin” olduğu için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmak olacaktır. 

AYM’ye kim başvurabilir? 

YSK kararından menfaati haleldar olan herkes bu başvuruyu yapabilir. 

YSK’nın kararı halkoylaması sonuçlarını değiştirecek nitelikte olduğu için “evet” oyu 
kullananın da “hayır” oyu kullananın da iradesi fesata uğratılmıştır. 

Dolayısıyla herkes bu davayı açabilir. 

3.) CHP ve Vatan Partisi‘nin AYM’ne başvurması biraz komik kaçacaktır. 

Zira bu iki parti, anayasa değişiklik görüşmelerinin Meclis’te oylanması sırasında aynı 
tutumu izlemişlerdir. 

CHP, AYM’ne başvurarak; “gizli oy” kullanılması gerekirken, açık oy kullanıldığı 
için yasanın iptalini istememişti. 

Vatan Partisi de CHP gibi düşünerek bu hataya ortak oldu. 

Oysa bu başvuru ile “hayır” oyu verecek olanlara; 60 günlük ek propaganda 
süresi sağlanmış olacaktı. 

Dolayısıyla sonuçların bu şekilde çıkmasından bu iki parti birlikte sorumludurlar. 

YSK’nın hukuksuz bir karar alması onların sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor… 



4.) Açıklamalarına bakılırsa; her iki muhalefet partisi de YSK’ya başvurarak “adalet“in 
tecelli etmesini isteyeceklerdir. 

YSK adaleti tecelli ettirecek durumdaysa, daha önce bu mahkemeye neden 
başvurulmadığının hesabını vermeleri gerekir. 

Kılıçdaroğlu’nun “böyle önemli bir konuda halk karar versin” tezinin hiç bir 
tutarlılığının olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Aynı konuda AYM’ni hem yok hem de var saymak basiretli bir siyaset adamının 
davranışı olamaz! 

5.)Peki, YSK yasaya aykırı olarak böyle bir karar alabilir mi? 

Evet alabilir!.. 

“Başkanlık sistemi”ne geçtik ya… 

Artık böyle uygulamalarla sıkça karşılaşacağız!.. 

Bu kararı da “fiili durum” kabul etmek gerekecek. 

Hukuka uydurulması için Devlet Bey herhalde gereğini yapar… 

6.) “Arkadaşlar benimle olmuyor, kaç seçim geçirdik hep başarısız olduk. Alın 
emanetinizi ve bu işi yapabilecek başka bir arkadaşa verin. Kredisi bitmiş, 
eskimiş simaları, halkın haklı taleplerini dile getirmek üzere sahaya sürmenin 
doğru olmadığı kaçıncı kez kanıtlandı. İnatla siyaset olmaz. Halktan özür 
diliyorum ve başarılar diliyorum. Bundan böyle bir seçmen olarak görevimi 
yerine getireceğim” sözlerini duymaya hasret kaldık… 

Bu kez duyabilecek miyiz acaba?!….



 

“DİPLOMATİK ÇÖZÜM”!.. 

 (“ÇEKİLİYORUM” BAŞLIKLI YAZIMA YAPTIĞIM “SON” YORUMUMDUR!) 

Reza Zarrab, Mehmet Hakan Atilla ve Bilal Erdoğan… 

Bu üçü üzerinden; İran’a konulan ambargonun Türkiye tarafından delindiğini, kara para 
aklama işi yapıldığını ve ABD’nin dolandırıldığı ileri sürerek açılan ceza davasını, 
Erdoğan’la irtibatlandırmak mümkün hale geldi… 

ABD derin devlet elemanlarının, “twiter” üzerinden Erdoğan’a yönelttiği 
küstahça tehditler, aslında Türk halkına yapılmaktadır… 

Rudolph Giuliani denen adam, eski New York Belediye Başkanıdır ve Yahudi Lobisi 
adına hareket ediyor. 

Son günlerdeki işi, Zarrap davasına “DİPLOMATİK ÇÖZÜM” aramaktır! 

Burada biraz duralım: 

Yıl 2017’ye geldi; ABD derin devleti, ceza davasına “diplomatik çözüm” arıyor! 

Dediğimi duydunuz mu? 

“DİPLOMATİK ÇÖZÜM” diyorum… 

30 yıllık meslek hayatımda böyle bir çözümü ilk defa duyuyorum! 



Bizim bildiğimiz ceza davalarında; şüpheliler ya suçlu bulunup cezalandırılırlar ya da 
suçsuz bulunup beraatlerine karar verilir, aklanırlar… 

“Diplomatik çözüm”ü ilk defa duyuyorum. 

Şimdi şunları söyleyebiliriz: 

Ortada suç yoktu fakat ABD’de böyle bir dava açılmıştır ya da suç olmasına rağmen, bazı 
ödünler karşılığında, devlet cezalandırma yetkisinden vazgeçebilecektir! 

İkisi de kötü… 

Başka alternatif olamaz zaten… 

Davaya bakan hakim, Giuliani’nin avukatlık şirketinin bu iş için Erdoğan’dan ne 
kadar para aldığını sordu. 

Giuliani hem Zarrab’ı savunup, hem de Zarrap tarafından dolandırıldığı iddia edilen 
şirketlerin danışmanlığını da yapıyormuş! 

Bu ilişkilerin içerisine hiç girmeyelim, çıkamayız… 

Bizim sorumuz şu: 

ABD, “Hükümeti İKNA etsek Meclis karşı geliyor, Meclis’i ikna etse Ordu. Orduyu ikna 
etseler bu sefer de karşımıza Yargı çıkıyor” diyorlardı ya… “Başkanlık Sistemi”ne 
geçince bir kişiyi ikna edecekleri için “TEK ADAM” rejimi de denen “Başkanlık 
Sistemi”ni destekliyorlar… 

“TEK ADAM” yönetimini kim istiyormuş, kimin işine yarıyor anladınız mı şimdi? 

Erdoğan, anayasal sistemi değiştirmeden fiilen “tek adam” olarak ülkeyi yönetmeye 
başlayınca; önce ŞİÖ’ne yanaştı; Rusya’dan özür diledi, Çin ile görüştü, İran’a göz kırptı 
ve bu güçlerin desteğini alarak, Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlatıp ABD’nin Kürt 
koridorunu kesti… 

Bu noktada sahada savaşı kaybeden ABD; Zarrap davasına Erdoğan ve ailesini 
ekleyerek, tehdide başladı… 

Yahudi Lobisi’nin temsilcilerini Türkiye’ye pazarlık için geldi: 

Görüşmeler sonunda kolaylıkla ERDOĞAN’I İKNA ETTİKLERİ anlaşılıyor!.. 

Erdoğan ikna olunca, ABD’nin Suriye’ye füzeleri göndermesini destekledi! 



REİS, ATILAN FÜZELERİ AZ BİLE BULDU… 

Bir günde saf değiştirdi, bizimki!.. 

Bundan sonraki gelişmeler Erdoğan’ı kurtarabilir ama Türkiye’nin başını belaya 
sokacaktır… 

Ne İsa’ya ne Musa’ya yaranamayan bir ülke durumuna düşünce, başımıza ne işler 
geleceğini, mecburen bekleyip göreceğiz! 

“Musibet” diyordunuz. 

İşte size musibet… 

Hem de canlı… 

Anayasa değişikliği ile getirilmek istenen “TEK ADAM” rejimidir. 

“TEK ADAM” rejimini isteyen de ABD. 

Gizlemediler, saklamadılar bile… 

Nedenlerini de açık açık söylediler. 

“Siyasi yaşamında hiç aldatılmayan” Erdoğan’ı ikna ettiler! 

Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Türk Halkı; 

Kararını Pazar günü vereceksin; ABD’nin isteğini mi yerine getireceksin, yoksa Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran Kuvayı Milliyecilerin torunları olduğunu mu göstereceksin… 

“İkna” olup olamadığını göreceğiz…



  

ÇEKİLİYORUM!.. 

Sevgili takipçilerim; 

Sizler için yazdığım yazıların bu sonuncusu ile huzurunuzdan çekiliyorum. 

Yazılarımı beğenip paylaşanların çoğunu biliyorum, onları hiç unutmayacağım… 

Rahatsızlık verdiklerimden ise özür dileyecek değilim. 

Amacım: 

Doğruluğuna yüzde yüz inandığım gerçekleri, ulaşabildiğim herkesle paylaşmak ve 
Türkiye’nin aydınlanmasına kendi ölçülerimde katkı sunmaktı. 

Daima evrensel ilkeler, kabul görmüş ve kanıtlanmış genel doğrular ile bilimi referans 
alarak ve mümkün olduğu kadar da iddialarımın kanıtlarını sunarak, düşüncelerimi 
aktarmaya çalıştım. 

Ne kadar başarılı olduğumu ölçebilecek durumda değilim. 

Bunca yoğunluğun arasında; her hafta bir siyasi-hukuki değerlendirme yazısı ele alıp, 4 
milyondan fazla insana ulaştırmaya çalışmak kolay iş değildi. 

Bunu kesintisiz olarak 10 yıl sürdürmenin bir inanç ve kararlılık işi olduğunu söylemeye 
gerek var mı? 

Ayılma odasında bile, görevimi yerine getirmiş olmanın keyfini yaşadım… 



Hemen hemen her gün, sosyal medyada ve özel gruplarda yaptığım paylaşımların 3-4 
saatimi aldığını tahmin edersiniz. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu bir yurttaşı olmanın yüklediği görevler bu kadar 
değildir elbette. 

Siyasetle ilgilenmek ve tutarlı bir görüş oluşturup paylaşmanın, vatandaşlık ödevinin 
çok ötesinde bir şey olduğunun bilincindeyim. 

Bu ülkeyi düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet’i kuranlara borcumuzun küçük bir 
kısmını bile ödeyemedim… 

Yoruldum artık, buraya kadar!.. 

Taşıdığım bayrağı, tüm alt yapısı (veri tabanı) ile birlikte, “Bundan sonraki etabı ben 
koşabilirim” diyen bir arkadaşıma teslim etmeye karar verdim… 

Veda etmeden önce, size Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adamı tanıtmak 
istiyorum: 

Pek çok kişi tarafından paylaşın sözlerini ben de tekrar edeceğim, çok önemlidir. 

Çünkü Ortadoğu halklarına kurulan tuzağı onun sözlerinden görmek mümkün olacaktır. 

Adamın adı: PAUL BERNAND HENZE’dir. 

1924 yılında ABD’nin en kalabalık eyaleti Minnesota’da doğdu. 

CIA’nın Ortadoğu İstasyon Şefi ABD’li strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktorudur, 
Sovyetler Birliği Politikaları konusunda uzmanlığı vardır. ABD Savunma Bakanlığı 
Müsteşarlığı, CIA Türkiye Masası İstasyon Şefliği yapmıştır. Rant Corporation düşünce 
kuruluşunun daimi danışmanı, Middle East Quarterly adlı düşünce kuruluşunun yayın 
editörlüğünü yapmaktadır. 

Kafkaslar, Ortadoğu, Sovyetler Birliği ve Afrika üzerine tarihi ve jeopolitik incelemeleri 
ve kitapları bulunmaktadır. 

Etyopya’da ve Türkiye’de diplomat olarak görev yapmıştır. 

Anadili olan İngilizce dışında; Türkçe, Rusça, Fransızca ve Almancayı akıcı bir şekilde 
konuşabilmekte; İspanyolca, Lehçe, Amharcayı ve bazı Orta Asya Türk dillerini de 
çalışmalarını takip edebilecek kadar bilmektedir. 

Henze, Kenan Evren gibi cuntacıları kastederek “bizim çocuklar başardı” sözünün 
sahibi olarak tanınır. 



2006 yılında Beyaz Saray’a sunduğu Türkiye Raporu’nda şöyle diyordu: 

“Türkiye’nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. 
Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna 
ettiğimizde Meclis; Meclis’i ikna ettiğimizde, Ordu; Ordu’yu ikna ettiğimizde Yargı 
karşımıza geçebiliyor. 

Eğer Amerika’nın çıkarı Türkiye’de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle 
Yargı, Ordu, Meclis ve Hükümeti tek elde toplayan “başkanlık rejimine” geçilmelidir. 

Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay 
olacaktır. 

Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi 
üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz.” 

Bu kadar açık ve anlaşılır sözler üzerine başka söz söylemeye gerek var mı? 

Allahaısmarladık!..  



 

REİS DOĞRU SÖYLÜYOR!.. 

Reis doğruyu söylüyor vallahi: 

Siyasi hayatında hiç aldatan olmadı, “aldatılan” da tabii… 

Açıkçası: 

Bizim Reis’i kandırmak öyle kolay değil. 

Bir ara; “Allah da Millet de affetsin” dediğini ben de duydum. 

‘Mübalağa’ sanatını icra etmişti sanki… 

“Aldatılmak” ise haşa! 

Reis’i, ne FETÖ ne PKK yetkilileri aldatmış. 

Bu itirafa göre: 

Her şeyi, bilerek ve isteyerek birlikte yaptılar demek ki… 

Bu itirafa göre: Belli ki suç ortağıdırlar… 

14 yıllık iktidarın 12 yılında; koyun koyuna yattıkları da bir vak’a. 



AKP yöneticileri, bütün suçlara ortak olmasa bile, en azından “suç işlenmesine göz 
yummaktan” ve “görevi kötüye kullanmak”tan yargılanabilirler. 

Binlerce suçun failidirler yani! 

En hafifinden cezalandırılsalar, ömür boyu hapis yatmaları işten değil. 

FETÖ’nün “darbe girişimi”; Hızır gibi yetişti imdatlarına. 

Bu fırsattan yararlanarak, kendileri için kapsamlı bir “AF KANUNU” çıkarma olanağını 
elde ettiler. 

Fırsatı ganimet bilenler, hiç kaçırırlar mı? 

En esaslı düzenlemenin adını: 

“YENİ ANAYASA” koymalarına şaşırmayın. 

Yasama, Yürütme ve Yargıyı sımsıkı Reis’e bağladıktan sonra iş tamamdır. 

Bir daha “darbe” denemesi olacak değil ya… 

Bundan sonra; Ne iktidarı değiştirmek mümkün olabilir, ne de hesap sormak. 

Zira: 

Bir tek ihtiyaçtan kaynaklandı bu anayasa… 

Eğer aksi olsaydı, iki yıl sonra yürürlüğe sokulmazdı. 

Mesela: 

Önümüzdeki iki yıl içinde “o” ihtiyaç zuhur etse bir daha, sorun nasıl çözülecek? 

Bu soruya verilecek olan yanıt, iki yıl sonrası için neden geçerli değil? 

Ayrıca; Reis’in yapmak istediği hangi icraatın önünde engel oluyor yürürlükteki 
anayasa? 

Anayasa Mahkemesi kararı için “Uymuyorum, saygı da duymuyorum” diyen Reis’e, 
yüzde 50’yi az geçen anayasa engel olabilir mi? 

Anayasanın “değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez” maddelerini bile 
değiştiren Koca Reis, bundan sonra her şart altında haklı olmalıdır! 



Madde bir… 

Budur anayasa! 

Birinci maddeye göre, Reis’in haksız olduğu durumlarda, haklı olduğuna birinci madde 
uygulanmalıdır. 

Yasama-Yürütme-Yargı tek elde toplanınca, geriye kalana Cumhuriyet rejimi denebilir 
mi? 

Demek ki, Reis’in meselesi icraat ve anayasa değildi! 

“Af Yasası”nın adını “Yeni Anayasa” koydu. 

Koydu mu koymadı mı?!…



 

DARBELERE DAVETİYE ANAYASASI 

Yeni anayasanın “Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesine karar verilmesi 
halinde…” diye başlayan 116. maddesi ile Cumhurbaşkanına Meclis’i feshetme yetkisi 
veriliyor… 

Reis’in “yalaaaan, yalaaan!” diye bağırmasına bakmayın. 

Meclis’in feshi ile anlatılmak istenen seçimlerin yenilenmesidir. 

Buradaki can alıcı mesele, seçimlerin neden yenileneceğidir. 

Yürürlükteki anayasaya göre; hükümetin güven oyu alamaması ve 45 gün içerisinde yeni 
hükümet kurulamaması halinde, seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. 

Yani yürürlükteki anayasada; meclisin yenilenmesi için sebep vardır… 

Yeni anayasada ise, böyle bir sebep yok! 

Meclisi yenilemek, tamamen Cumhurbaşkanının keyfine bırakılmıştır!.. 

Kim hazırladı böyle bir anayasayı?! 

İlk seçimde Cumhurbaşkanı, bir partinin üyesi ve büyük olasılıkla da genel başkanı 
olacak… 



Cumhurbaşkanı, partisinin Meclis’te gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde, 
seçimleri yenileyebilir. 

7 Haziran seçimlerinde yaptığı gibi… 

Çoğunluk yine sağlanamazsa, tekrar seçim kararı alabilir. 

İsterse, bu işi çoğunluğu sağlayana kadar tekrarlayabilir… 

Bir sınır ve engel yok…1 
Eeeeeeeeeeeey! 

İki kişiden biri, böyle bir anayasaya “Evet” diyecek misin? 

*** 

Cumhurbaşkanının tamamen takdirine bırakılmış “seçimleri yenileme” yetkisi, kendi 
görev süresini uzatmak için de kullanılabilir. 

Yeni anayasa, bir kişinin iki dönem Cumhurbaşkanı seçilmesine olanak tanıyor ama 
Cumhurbaşkanı ikinci dönemin sonunda seçimi yenileyerek, bir dönem daha seçilmesini 
sağlayabilir!.. 

Böylece arka arkaya 3 dönem, aynı kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün hale 
geliyor! 

Anayasa ile belirlenmiş olan 2 dönem için seçilme kuralını, yine anayasanın bir başka 
kuralı ile delmek ve işlemez hale getirmek mümkün!.. 

Böyle bir durumla karşılaşınca, sorunu Anayasa Mahkemesi’nin çözmesi gerekiyor. 

Anayasa Mahkemesi “bağımsız ve tarafsız” olursa, bu sorunu çözebilir… 

Anayasa Mahkemesi’nin durumu nedir? 

Yeni anayasanın 146. madde ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı 15 olarak 
belirlenmiştir: 

Bunların 12‘sini Cumhurbaşkanı seçiyor, 3′ünü Meclis’te çoğunluğu sağlayan 
Cumhurbaşkanının partisi. 

Yani iktidar partisi. 

                                                           
1 http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx 



Yapısı bu şekilde belirlenecek olan Anayasa Mahkemesi, “tarafsızlık yemini” yapmasına 
rağmen; “Ben bu Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da 
duymuyorum”2 diyen bir Cumhurbaşkanını anayasal sınırlar içerisinde tutabilir mi? 
Bir an için; “nur yüzlü” ve içinde Allah Korkusu olan Reis’in, böyle kötü işler 
yapmayacağını düşünelim. 

Olasılık içerisindedir… 

Reis’ten sonra, içinize hiç sinmeyen -adını vermeyim isterseniz- o adam, Cumhurbaşkanı 
seçilecek olursa eğer, ülkenin ne hale geleceğini hiç aklınıza getirdiniz mi? 

Ya o da yeni seçilecek Reis, bu Reis gibi “siyasi hayatında hiç aldanmamış” biri çıkmaz 
da; kolayca “aldatılabilirse” veya hasta olur da başımızdan ayrılmak zorunda kalırsa ya 
da “bunak” hale gelirse, başımıza gelecek olan felaketten nasıl kurtulacağımız hakkında 
bir fikriniz var mı? 

Henüz vakit varkin; bir düşünün ve kararınızı ona göre verin! 

Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekten başka; “Yüce 
Divan” sıfatı ile Cumhurbaşkanı ile bazı üst düzey görevlileri de3 yargılamakla 
görevlidir. 

Bütün yetkileri elinde toplayan Cumhurbaşkanını denetleyecek veya bir gün gerekli 
olduğunda yargılayarak görevden alacak bir kurum yoksa, geriye tek seçenek 
kalmaktadır. 

O da: “Darbe”dir… 

“Darbe” yapmaktan başka seçenek bırakmayan bir anayasaya “Evet” mi diyeceğiz? 

*** 

Yeni Anayasa’nın 89. maddesi, Cumhurbaşkanını Meclis’ten üstün hale getiriyor: 

Yürürlükteki Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanı bir kanunu veto eder de Meclis’e geri 
gönderir ve Meclis de değişiklik yapmadan yayınlanmak üzere; Cumhurbaşkanına 
tekrar gönderirse, Cumhurbaşkanı o kanunu yayınlamak zorundadır. 

Yeni Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanının Meclis’e gönderdiği kanun, ancak üye 
sayısının salt çoğunluğuyla, yani 301 oyla, o da aynen kabul edilirse yayınlanır. 
                                                           
2 http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/39955/anayasa-mahkemesinin-kararina-uymuyorum-saygi-da-
duymuyorum.html 
3 Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulu üyeler, yüksek yargı mensupları, 
Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını Yüce Divan sıfatı ile yüksek mahkeme olarak yargılamakla da 
görevlidir. 



Bir yasa görüşülürken; örneğin: 300 milletvekilinin oyu ile geçerse ve Cumhurbaşkanı 
tarafından veto edilerek geri gönderilirse; bu defa 301 oy ile üstelik de aynen kabul 
edilmek koşulu ile ancak yayınlanır… 

İmkansız gibi bir şey!.. 

Meclis çoğunluğunun, Cumhurbaşkanının partisinden olacağı göz önünde tutulduğunda; 
Cumhurbaşkanınca veto edilen yasalar, yayınlanmak üzere 
Cumhurbaşkanına fiilen gönderilemeyeceği açıktır ama aynı konularda 
Cumhurbaşkanı kararname çıkartabilecektir. 

Bu durumun önünde bir engel yoktur! 

Bu düzenleme ile Meclis’in yasama yetkisi, Cumhurbaşkanına “devredilmiş” 
olmaktadır! 

Bunun anlamı: EGEMENLİĞİN DEVRİDİR… 

Bu değişiklik aynı zamanda, Cumhurbaşkanını Meclis’ten üstün hale de getirilmiş 
olmaktadır! 

Pek çok konuda; “aldatılma” olasılığı kuvvetle muhtemel olan bir kişiyi, 80 milyon 
insanın temsilcilerinden daha üstün hale getiren anayasaya “Evet” denebilir mi? 

*** 

Yeni anayasa ile hakimlerin arkasındaki duvara yazan: “Adalet Mülkün Temelidir” 
sözü de tarihe karışıyor. 

“Mülk”ün bu deyimdeki anlamı: Devlettir… 

“Devletin temeli adalettir” sözü, son derece doğru ve yerindedir. 

Tarihin imbiğinden süzülerek gelmiştir. 

Nitekim Fatih Sultan Mehmet Han’ın: “Ülkeler kılıçla fethedilir ama adaletle ayakta 
kalır” sözü ile ifade ettiği bu tarihsel gerçekliğin doğruluğu, yüzlerce yıl sınanmıştır. 

Bir ülkede “adalet”i yok ederseniz, o ülke ayakta kalamaz!.. 

*** 

Yeni anayasanın 159. maddesine göre; bütün hakim ve savcıları atayacak olan 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 13üyeden oluşacaktır. 



Bu üyelerin 6′sını Cumhurbaşkanı, 7′sini Mecliste’ki çoğunluğu sağlayan 
Cumhurbaşkanının partisi seçecektir! 

Bu şekilde oluşacak olan HSYK’ya “bağımsız ve tarafsız” denebilir mi? 

Siyasi iktidarın etkisinde kalan böyle bir kurulun, hangi nitelikteki hakim ve savcıları 
atayacağını ve bunların neler yapabileceğini; “özel yetkili savcı” olarak görev yapan bir 
“hukukçu”nun itiraflarından öğrendik. 4 

Devletin temelini teşkil edecek olan “adalet”i sağlayacak hakim ve savcılar, bir tek 
kişinin insafına ve anlayışına göre seçilemez! 

Böyle bir anayasaya “Evet” denebilir mi? 

*** 

Bu iktidarın sahipleri, gerçekte bize anayasa yapmıyorlar, kendileri için “af kanunu” 
çıkartıyorlar! 

Yargılamaları yapacak olan mahkemeleri, mahkeme olmaktan çıkartarak “af” sonucunu 
elde etme kurnazlığı içerisinde olduklarına hiç şüphe yoktur! 

FETÖ‘nün -17 Temmuz darbe girişimi hariç- işlediği bütün suçların faili olarak bir gün 
yargılanabilirler! 

Böyle bir korkuyla yaşamaktansa, fırsat varken anayasayı ve mahkemelerin yapısını 
değiştirmek istiyorlar! 

Özel amaçlar ve belirli kişiler için yapıldığı son derece açık olan bir anayasaya, neden 
“Evet” diyelim ki? 

*** 

“Ben anayasa maddelerinden anlamam arkadaş, liderimin gözünün içerisine bakarım, o 
ne derse öyle oyumu kullanırım, ona güvenir, ona inanırım” diyen seçmenlere son bir 
çağrım olacak: 

                                                           
4 Bu olay 08.04.2017 tarihli Aydınlık gazetesinde şu şekilde yer aldı: “Beşiktaş Adliyesi’nde 1,4-2 ay kadar 
çalıştım. Hiç iddianame yazmadım. Sadece 1 kez bir hafta nöbet tuttum. Arama, el koyma, gözaltına alma, 
telefon dinleme, teknik araçlarla izleme vb. Tüm talepleri TEM Şube Müdürlüğü görevlileri (Yetkililer bu örgüt 
elemanlarına, “bizim çocuklar” diyorlardı. “CC”) flash bellekle hazır olarak getiriyordu. Ben de imzalıyordum. 
Gelen yazıları okumak istediğimde birlikte çalıştığımız Cumhuriyet Savcısı ….: ‘Başsavcı vekili…. kızıyor. Onun 
talimatı var, okumadan imzala geç’ diye söylüyordu. Ben de tatsızlık çıkmasın diye imzalıyordum. Kendim fiilen 
hiç müzekkere, talimat, karar yazmadım. Polisin getirdiği ve bizim imzaladığımız soruşturma ile ilgili talep, 
müzekkere ve kararların kimler hakkında uygulanacağını bile bilmiyordum. Kimin için iletişim tespit kararı 
verdik, kim için arama, el koyma, gözaltı vb kararlar verdik hiç haberim yoktu.” 



Bu kadar kontrolsüz yetkiyi; sevdiğiniz, doğruluğuna inandığınız liderinize 
veriyorsunuz, tamam da, ya bu arada sevmediğiniz biri seçilir de bu yetkileri ele 
geçirirse, o zaman ne yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? 

“Öyle bir şey olmaz” demeyin! 

7 Haziran 2015 günü olduğunu gördünüz… 

Bir daha neden olmasın? 

İşte o gün kendinizi de bizi de yakarsınız!… 

Aklınızı başınıza toplayın… 

Böyle burnunuzun dikine giderseniz, geriye tek çözüm bırakıyorsunuz: 

“Darbe”!.. 

Bunu gerçekten yapabilecek misiniz? 



 

 

 YALANCIIIIIIII!… 

Reis: 

“Kandil hayır diyor.” dedikten sona “Kişi sevdikleri ile beraberdir” hadisini okuyarak 
seçmenine “hayır” diyenlerin terör örgütü PKK ile birlikte olduğu mesajını vermeye 
devam ediyor!.. 1  
Her yalanın alıcısı vardır! 

PKK için Habur’da “çadır mahkemesi” kurduran asrın liderimizdir. 

İmralı’da bebek katili Öcalan’la “müzakereler” onun emri ile yapıldı. 

PKK’nın temsilcileri ile Oslo‘da devleti aynı masaya oturtan Reis’tir. 

2013 Kasım’ında: 

İbrahim Tatlıses ile Şivan Parver’i Diyarbakır’da sahneye çıkartıp; “megri megri” 
türküsü eşliğinde ağlaşanlar onun çok yakınındakilerdir…2 
20 Mart 2015 Nevruz’unda: 

                                                           
1 http://www.star.com.tr/video/erdogan-kandil-hayir-diyor-kisi-sevdikleri-ile-beraberdir-video-728167/ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=MQcVh3E1oKU 



Terör örgütünün flamaları ve Öcalan’nın posteri altında toplanan Kürt halkına, video 
konferans yöntemiyle Apo’nun mektubu3 kimin emriyle okutuldu? 
Bütün bu gerçekler ortada iken; “hayır” diyenleri  “PKK’yı sevenler” olarak itham 
etmek, ne büyük bir yalandır… 

Devletin olanaklarını kullanarak kürsülerden: 

“Yalaaaaaaaaaaaaaaaan!..” diye bağırmak ve gerçeği hatırlatanları, “yalancılıkla” 
suçlamak ne kadar ahlakidir sorusunu, OHAL nedeniyle soramıyoruz tabii… 

Erdoğan’a PKK ile beraber olan sizdiniz, FETÖ ile 10 yıldan fazla ortaklık siz yaptınız, 
“Kişi sevdikleri ile beraber olur“ hadisine göre, onları seven;  yıllardır “terörle 
müzakere değil mücadele edilir” , “Fetullahçılar Emniyetten ve Yargıdan 
temizlenmelidir” diyen bizler olamayız her halde diyemiyoruz!.. 

OHAL var! 

Bu gerçekleri yüksek sesle söyleyemiyoruz diye, Erdoğan’ın AKP seçmenini, “balık” 
yerine koymasına razı olamayız: 

Eeeeeeeeeey AKP’ye destek veren arkadaş! 

Eeeeeeeeeey iki kişiden biri! 

Büyük Reis, sizleri “balık hafızalı” sanıyor,  çok yakın geçmişi hatırlayamayacağınızı 
düşünerek o hadisi okudu, zekânızla alay ediyor! 

İşte önünüze yakın geçmişi kanıtları ile birlikte getirip koydum. 

Şimdi Allah için söyleyin, PKK ile birlikte olan kimdi? 

*** 

Reis, 80 milyonun “başkanı” olduğunu göstermek için prova yapıyor. 

“Hayır Çadırı”nı ziyaret etmişti ya… 

Ziyareti oldukça “verimli” hale getirmiş. 

Fırsatı kaza eder mi? 

Çadırdakilere, lideriniz “yalan” söylüyor demeyi ihmal etmedi!..4  

                                                           
3 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/232961/iste_Ocalan_in_nevruz_mesaji.html 



CHP’liler, liderlerinin yalancı biri olduğunu Cumhurbaşkanının ağzından öğrendiler! 

Asgari nezaket de böyle konuşmayı gerektirirdi zaten! 

Neyse ki, Cumhurbaşkanının “Neden hayır diyorsunuz?” sorusuna, heyecanlı 
vatandaşın biri: 

“Çağdaş bir yaşam için hayır” yanıtını vererek beraberliği sağladı!.. 

*** 

Önemli bir fırsatın kaçırıldığını kabul etmek lazım. 

Reis’e: 

“Anayasa değişikliğini hangi ihtiyaç ortaya çıkardı, o ihtiyaç değişikliklerin 
yürürlüğe gireceği 2019 yılına kadar tekrar duyulursa, sorun bu Anayasa ile nasıl 
giderilecek, vereceğiniz yanıt her ne ise 2019’dan sonra için neden etkili 
olmayacak da değişikliğe gidiliyor?” sorusu sorulabilirdi… 

Yemin ederim oracıkta şişer kalırdı!.. 

Vakit henüz geçmiş değil! 

*** 

Reis, bu fırsattan yararlanarak “çağdaş yaşam”dan anlaşılması gerektiğini de 
Samsun’da katıldığı toplu açılış töreninde açıkladı: 

“Şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu? Neyiniz eksik dedim. Yollarınız, okullarınız, 
köprüleriniz yok mu dedim. 14 sene önce bunlar var mıydı?” dedi… 5 
Böylece. Cumhurbaşkanımızın “çağdaşlık” anlayışını öğrendik. 

Dönelim 94 yıl öncesine… 

Türkiye’nin genel durumunu merak edenler, o mektubun tamamını mutlaka okusunlar. 

30 Ekim 1923 günü, Gazi Mustafa Kemal, İsmet Paşa’yı Çankaya Köşkü’ne davet ederek, 
ona bir mektup verdi. 6 

                                                                                                                                                                                     
4 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/erdoganin-hayir-cadirini-ziyaretinde-iceride-konusulanlar-1761864/ 
5 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/03/28/cumhurbaskani-erdogan-hayir-cadirinda-neler-
konusuldugunu-anlatti 



Büyük idealin “çağdaşlaşmak” olduğunu vurgulayan ulu önderimiz, o gün kısaca şu 
tarifi yaptı: 

“… Ama yılmamak, ucuz, geçici çarelerle yetinmemek, halkı kurtarmak için sorunları 
çözmek, kalkınmak, ilerlemek, milli egemenliğe dayalı, uygar ve özgür bir toplum 
oluşturmak, yüzyılımızın düzeyine yetişmek, kısacası çağdaşlaşmak, bu büyük ideali 
tam olarak başarmak zorundayız. “

                                                                                                                                                                                     
6 Mektubun tamamını okumak o mektup‘u “tık”layınız: 



 

 ŞEYH SAİD’İN RUHUNA!.. 

Erdoğan ve Binali, “Ey Kılıçdaroğlu” diye söze başlıyorlar ama anayasa değişiklikleri ile 
ilgili bir şey dedikleri yok… 
En anlaşılır sözleri: 
“Yolları böldük ama Milleti birleştirdik”!.. 
Milleti kim böldü de siz birleştirdiniz? 
En kolay hedefleri Kılıçdaroğlu’na iki koldan saldırıyorlar: 
Kılıçdaroğlu: 
“Cevap verecek mi diye bekliyorlar vallahi vermeyeceğim” diyerek1 doğru bir strateji 
izliyor … 
Tarzan bayağı zorda! 
Bu defa “mağduriyet ekmeği”ni yiyemeyecekler gibi… 
*** 
“Hayır” oylarının önde olmasını sindiremeyen bazı fanatikler, hedef gözetmeden ulu 
orta sövüyorlar. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Kılıç: 
“16 Nisan’dan sonra gazetecilerin de a… koyacağız” dedi… 2 
Göreceğiz kim kimin… 
*** 
AKP’nin, Almanya ve Hollanda ile gerilim yaratıp milliyetçi oyları toplama planı da 
beklenen etkiyi yapamadı. 
Erdoğan’ın “Nazi” benzetmesi, Almanları kızdırdı ama Türklerin “çifte vatandaşlık” 
hakkını da riske attı. 
Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Eylül ayında yapılacak 
seçimler öncesinde, Türklere verilen çifte vatandaşlığı değerlendirmek istiyor. 

                                                           
1 http://www.dha.com.tr/kora-halinde-bana-saldiriyorlar_1484738.html 
2 www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/704255/AKP_li_baskan_yardimcisi_boyle_tehdit_etti  



Hristiyan Sosyalist Birlik Partisi (CSU) ise, 23 yaşına gelen çifte vatandaş konumundaki 
kişilerin “tercih” yapmasını öngören “opsiyon modeli”ne geri dönülmesini istiyor. 
Anlaşılıyor ki, her şart altında fatura Avrupa’da yaşayan Türklere çıkartılacak. 
İlginçtir: 
Buna rağmen, Avrupa’da “evet” oyları artacak diyenler var! 
*** 
Yöneticilerimizin AB ülkelerine karşı ölçüsüz saldırılarına yanıt ABD ve İngiltere’den 
geldi: 
Bu iki ülke, aldıkları kararlar ile Türk yolculara cep telefonu dışındaki elektronik 
cihazları kabine getirme yasağı koydular. 
Türkiye, artık dünyanın en tehlikeli 6 ülkesi; Suudi Arabistan, Tunus, Mısır, Lübnan ve 
Ürdün ile aynı ligde gösteriliyor:.. 
Bu “mağduriyet”in, “hayır” oylarını ne kadar artıracağını ise, birkaç hafta sonra 
göreceğiz! 
*** 
İktidar “evet” oylarını artırmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor: 
Diyarbakır sokaklarına asılan ve tepkiler üzerine kaldırılan: 
“Her ‘evet‘ Şeyh Sait ve Arkadaşlarına bir Fatiha’dır” pankartının, 3 “evet” oyalarını 
artıracağına inanılıyor!.. 
Pankartı asan Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Akar, Şeyh Sait’in torunu çıktı.4  
Şeyh Sait, Cumhuriyet tarihinin önemli bir figürü… 
*** 
Yeni anayasa ile Türkiye’nin nereye götürülmek istendiğini, en iyi Şeyh Sait pankartı 
anlatıyor. 
Keşke kaldırılmasaydı… 
Bu fırsattan yararlanarak, Şeyh Sait’in kim olduğunu bir kez daha tartışma olanağını 
bulurduk. 
İzleyenler bilir, bu sorunun yanıtını daha önce de aradık. 
Mehmet Perinçek’in Rus arşivlerinden topladığı belgelerden anlaşıldığına göre: 
“Kemalist devrim, ‘toprak reformu‘ ile Doğu’daki feodal beyleri ürkütmüştü… 
Yerli sanayicisini ve kendi pazarını korumak için Avrupa sermayesine özenle yaklaşan 
milli politikalar, Batı’daki komprador burjuvaziyi korkutmuştu… 
‘Ruhban sınıfı‘ ise yapılan devrimlerle iktidarlarını ve ayrıcalıklarını kaybetmeye 
başladı. 
İşte, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da bu grupların çıkarlarını 
korumak temelinde kurulmuştur… 
Şeyh Said, 1. Dünya Savaşı öncesinde dönemin Türk hükümetini yıkma girişimi 
içerisindeydi. 
Hükümet orduları tarafından dağıtıldıktan sonra, Çarlık Rusya’sı 
konsolosluğuna saklanmıştı… 
Savaşın arifesinde çar ajanı olarak çalışmıştı. 
Bir gerçek daha var ki, bütün Kürt aşiretleri Şeyh Sait‘in peşinden gitmemiştir. 
Bazıları, Ankara’ya bağlılığını bildirmiş ve Şeyh Sait’i İngiliz görevlisi olarak 
nitelendirmişlerdi.5  

                                                           
3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201703241027784144-ak-parti-diyarbakir-seyh-said-evet/ 
4 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/skandal-pankarti-asan-seyh-saitin-torunu-cikti-1754942/ 
5 http://odatv.com/sovyet-arsivi-seyh-said-ingiliz-yanlisi-diyor-1509141200.html 



Şeyh Said İsyanı, Kızıl Ordu raporlarında da yer aldı. 
Bu raporların birinde şu noktaya dikkat çekilmiştir: 
‘İngiltere 1.Dünya Savaşı’ndan beri, Türkiye’nin bağımsızlığını tamamen yok etmeye ve 
topraklarını farklı devletlere ayırmaya çalışıyordu. Aslan payının kendisine kalacağı 
Irak devleti, bu toprakların başında geliyordu. İngilizler gerici-burjuva feodal güçleri, 
Lozan Konferansı’nda çözülemeyen, İstanbul Konferansı’nda iyice gerginleşen ‘Musul 
Sorunu‘nu, kendi lehlerine çözmek amacıyla kullanmaktaydı. İngilizler doğrudan etki 
edebilecekleri bir Bağımsız Kürdistan dan yana olmuşlardır.’ 
Halk bu savaşın sadece silahı olmuştur. 
Zengin petrol kaynaklarına sahip ve özellikle de Kürtlerin yaşadığı bu bölgenin, 
Türkiye’nin mi yoksa İngiliz güdümündeki Irak’ın mı parçası olacağına karar verecek 
olan Milletler Cemiyeti‘nin, Musul Sorunu ile ilgili Karma Komisyon’un bölgeye 
geldiği sırada isyanın patlak vermesi anlamlıdır. 
Denebilir ki, Şeyh Sait isyanı, feodal-gerici hilafet yanlısı unsurların, genç 
Cumhuriyet’e yönelik bir suikastıdır. 
Bu bakımdan Doğu illerimizde yaşanan Kürt isyanlarını, karşı-devrimci olmakla 
birlikte, yerel hareketler olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni toptan hedef alan, dış 
bağlantılı iç tehditler olarak kabul etmek gerekir.”6  
Bugün AKP’nin sahiplendiği Şeyh Sait’i, anayasa referandumunda öne çıkartmakla, 
aslında yeni rejimin tarifi yapılmaktır!.. 
Türk halkı, 16 Nisan’da yeni anayasaya “hayır” diyerek, feodal-gerici hilafet yanlısı Şeyh 
Sait’in şahsında somutlaşan bu büyük tuzağa düşmeyecek ve gelecek kuşaklara bir şans 
daha tanıyacaktır!.. 

                                                           
6 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2015/05/y-chpnin-son/ 



 

 
  

“SOYUT ZEKA” BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN!.. 

16 Nisan‘da “sayım” yapmıyoruz. 

Çocuklarımızın yaşayacağı rejimi seçeceğiz. 

Dolayısıyla bugünden görevimiz: 

Halkoylamasında “hayır”ların sayısını artırabilmek için “evet” diyecek olanların bir 
kısmını ikna etmektir. 

İkna etmek, zor ama imkansız değil! 

İkna edilecek olan kesim, seçmenin yüzde 11-12‘sine karşılık geliyor. 

Toplam seçmen sayısının 57 milyon1 olduğu göz önünde tutulursa; ikna edeceğimiz 
seçmen sayısı 6 milyondan fazladır. 
Başka bir söyleyişle; AKP ile MHP’nin toplam oyları yüzde 61.4ettiğine göre2, bu iki 
partiye oy verenlerden, en az 6 milyon seçmeni, Erdoğan ve Bahçeli’ye rağmen “hayır” 
oyu kullanmaya ikna etmek zorundayız. 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/secmen-sayisi-2-milyon-artti-40362225 
2 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/02/ikinci-reisin-yetkileri/ 



Zorundayız, çünkü başka seçeneğimiz yok! 

6 milyon seçmeni ikna etmek için; hiçbir yerden talimat almayan, görev verilmesini 
beklemeyen, vazifesini bu vahim durumdan çıkartan, birebir çalışacak, gönüllü 6 milyon 
kişi gerekiyor… 

Oda bizde var! 

*** 

Bir numaralı kural: 

Hedef kitle olan 6 milyon kişiyi ve liderlerini; “diploma” üzerinden vurmak, “cahil” 
olmakla suçlamak, kendilerinin veya geçmişlerinin Atatürk ve Cumhuriyet Devrimleri 
karşısındaki durumunu iğneleyici sözlerle hatırlatmak, önceden kullandıkları oy 
nedeniyle sorumlu olduklarını ima etmek veya başka sözlerle rencide etmek kesinlikle 
yasaktır… 

Yasaktır, yasaaaak!.. 

Çünkü bu tür tutum ve davranışlar; o insanları birbirine daha çok kenetler. 

Hedef kişiler, bağlı oldukları odakların daha keskin militanları haline gelirler… 

İstemediğimiz halde: 

Siyasetçilerin parti tabanını “konsolide etmek”3 olarak ifade ettikleri eylemi, biz 
gerçekleştiririz. 

AKP yöneticilerinin, “elit kesim”in kendi tabanlarını; cahil olmakla itham ettiği, sürekli 
dağdaki çobanın oyu ile kendilerinin organize ettiği şehirdeki bir zevzek ile karşılaştırıp, 
“ikinci sınıf vatandaş” vurgusunu da öne çıkartarak, başarılı bir şekilde “konsolide 
ettiğini” biliyoruz. 

Hakim sınıfların, “yoksunluk” ve “yoksulluk” içerisinden gelen vatandaşların bu 
ezilmişliğinden yararlandığına, defalarca tanık olduk… 

Aynı suda yıkanmaktan bıktık! 

Bu defa, iktidarın bu iğrenç oyununu, mutlaka bozmamız gerekiyor… 

                                                           
3 Konsolidasyon: TDK Sözlüğünde: Yapıları benzer durumda olan nesnelerin birleştirilmesi olarak tarif ediliyor. 
Güncel siyaset dilinde; “konsolide etmek”: Parti tabanını kemikleştirmek, sıkılaştırmak, toparlamak ve arada 
tutmak anlamında kullanılıyor. 
 



*** 

Son dönemece giriyoruz… 

Tekrarı olmayan bu yarışın, ağır sonuçlarını gelecek nesillere bırakacağız. 

O bakımdan; “hayır” oyu verecek olanların, kendi aralarında beyin jimnastiği 
yapmalarının bir manası da kalmadı. 

Bu konuda şakalaşma bile lüks sayılır. 

“Evet” oyu verecek olanlarla; dalga geçmek, onları aşağılamak, cahil olmakla suçlamak 
ise “ihanet” derecesinde aymazlıktır… 

İkinci yasamız da bu olmalıdır… 

*** 

İnsanlarla neden tartışıyoruz sorusunun yanıtı hazırdır: 

Onları ikna ederek, doğru olduğuna inandığımız fikirlerimizi benimsetmek için… 

O halde: 

İkna ettiğimiz kişilere, sürekli ikna edilmeden önceki durumlarını hatırlatamayız. 

İkna ettiğimiz kişilere, geçmişte yaptıkları siyasi hatalar nedeniyle suçlayıp, bunların 
hesabını sorabilir miyiz? 

Diyelim ki sorduk, bunun ne faydası var? 

İnsanların geçmişteki durumlarını öne çıkartıp, onları bizden aşağı bir “statü”de 
göstermek, olgun insan davranışı olabilir mi? 

Önemli olan insanların geçmişteki tutum ve davranışları değil, bugün ne yaptıkları ve 
hangi cephede yer aldıklarıdır. 

Öyle değil mi? 

Sonra: 

Geçmişi ile yargılayacağımız bir kişiyi, “ikna” etmenin pratikte ne yararı olabilir?… 



İnsanları kazanmak yerine, yerin dibine batırma sonucunu doğuracak olan böyle ilkel 
davranışları yapanlar; hasta ruhlu ve “narsist”tir…4 

*** 

Önümüzde bir aydan az zaman kaldı. 

Bu süre içinde anayasa değişikliklerine “hayır” diyecek 6 milyon gönüllünün, 
kendilerine en yakın kabul ettiği “evet” diyecek birini saptayıp, onunla şapkaları öne 
koyup konuşması gerekiyor. 

Önümüzdeki hedef kitlenin 6 milyon olması, işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. 

Dolayısıyla “hayır” diyecek olanların kendi aralarındaki sohbetleri, havanda su 
dövmekten farksızdır, boşa zaman öldürmek sayılır. 

Bir bakıma, körler-sağırlar diyaloğudur. 

Kendi kendini tatmin etmenin ötesinde bir değeri bulunmamaktadır… 

*** 

Önümüzdeki tehlike; “hayır” diyecek olanlarla “evet” diyecek olanlar için aynıdır. 

“Evet” diyenler, belki kısa bir süreliğine “hayır” diyenlere göre iktidar 
olanaklarından yararlandırılabilirler. 

Bu da geçici bir durumdur. 

Zira onların da gelecek nesilleri, bizimkiler gibi bedel ödemeye devam edeceklerdir. 

O halde: 

                                                           
4 Narsist: Psikolog Mehmet Başkak, narsist kişilik bozukluğunun yetişkinler için konulan bir tanı olduğunu 
belirtirken, çocukluk dönemine ait risk grubu hakkında şunları söylüyor: Israrla insanları rahatsız edici ve 
bezdirici davranışlar sergileme; insanlarla dalga geçme, anları tehdit etme, aşağılama; ısrarla başkasının zarar 
görüp görmediğini önemsemeden kazanma isteği; ısrarla kendi çıkarı için yalan söyleme. Yalan söylediğini kabul 
etmeme, yalanlarını başkasının hatası olarak gösterme, yalanlarını yüzüne vuran kişilere saldırma; kendisini 
egoist bir bakış açısı ile aşırı derecede değerli görme; başkalarının ihtiyaçlarından çok kendi ihtiyaçlarının 
karşılanması konusunda ısrarcı olma; şartlar ne olursa olsun her zaman özel bir muamele görme ve istediklerini 
elde etme hakkı olduğunu düşünme; eleştirilmeye, yanlışının söylenmesine ya da üzülmeye karşı agresif 
davranışlar sergileme; kötü sonuçlar için ısrarla başkalarını suçlama; insanlarla işbirliği yapmaktan ziyade onlarla 
rekabet içine girme ve kendi isteklerinin yerine getirilmesi, gerçekleşmesi uğruna ailesi dahil etrafındakilerin 
kötü duruma düşmesini, üzülmesini hiç umursamama… 



Son tura girerken, “hayır” oyu vermeye karar verenler, kendine en yakın gördüğü “evet” 
oyu verecek olan en az bir kişiye kilitlenmelidir. 

Onu evine misafir etmeli, onun evine gitmelidir. 

Yakın tehlikeyi, en kolay anlaşılabilecek cümlelerle göstermek zorundadır. 

Elimizde “evet paketi” olmayacağına göre, soyut zekayı devreye sokmaya mecburuz! 

Örneğin: 

“Erdoğan’a vereceğimiz kontrolsüz yetkiler, ondan sonra gelecek olan Müteahhit 
Mehmet Cengiz gibi birinin eline geçecek olursa, bu necip Milletin başına neler 
geleceğini tahmin edemez misiniz?” diye sorabiliriz… 

Bir örnek daha verelim dilerseniz. 

Konuşacağımız kişi çay koymaya hazırlanırken: 

“Reis ne kadar ‘adaletli‘ bir adam olduğunu ispatladı: 

Yasama, yürütme ve yargıyı erklerini kendisine bağlayacak olan anayasa değişikliklerine 
“hayır” diyecek olanları peşinen “hain” ilan etti… 

“Hayır” diyecek olanları, “vatana ihanet” suçlaması ile yargılayacak gibi… 

Şimdi söyle bakalım Büyük Reisim: 

Madem “hayır” diyenler “hain”dir, yetkilerinin ne diye 
hainlerin belirlemesini ve onaylamasını istiyorsun? 

Sen onlardan farklı değil misin? 

Madem, yaptığın anayasa bu Millet için gereklidir, neden onu “hain”lere danışıyorsun? 

Bana sakın: 

“Yürürlükteki Anayasa öyle diyor” deme, inandırıcı olamazsın! 

“Anayasaya uymuyorum, saygı da duymuyor” diyen sen değil misin? 

Sayın Reis’im: 

Demokrasiyi ortadan kaldırmak için demokratik yönteme başvurman şart değil ki!.. 



16 Nisan’ı da beklemene de gerek yok. 

Kaldır elini bitsin bu iş. 

Bu akşam halkoylamasının sonucunu ilan et! 

Sırası gelmişken, yeni rejime 2 yıl sonra neden geçeceğimizi de izah et. 

O kadar acele ettiğin için bunu rica ediyorum. 

Öğrensin bu Millet, önümüzdeki iki yıl içinde neden yeni anayasaya ihtiyaç 
duyulmayacak!? 

Söyle… 

Devlet’e verdiğin söz ise sebep, unut gitsin, onun sana hesap soracak hali mi var! 

Atarsın Meral Akşener’in önüne, işini bitirirsin… 

Ulu Reis’im; 

Allah geçinden versin, bir gün vakitsiz hakka yürürsen eğer, yerine geçecek olandan 
nasıl bu kadar emin olabilirsin? 

Ya o da aldatılırsa senin gibi. 

Bunu da mı hiç düşünmedin?” diye konuşmaya başlayabiliriz. 

Merak etmeyin, Türk halkı misafirperverdir, sözümüzü kesmez…



 

NEYİ OYLAYACAĞIMIZ BELLİ Mİ? 

Patronlar kulübü TÜSİAD açıklama yaptı: 

“Son günlerde, Türk siyasetçilerin Almanya’daki toplantılarına, kuşkulu gerekçelerle 
kısıtlama getirilmesi doğru bir tutum değildir” dediler. 

Almanya, Hollanda ve Avusturya; arka arkaya AKP’li bakanların yeni anayasaya “evet” 
propagandası yapmasına engel çıkartmaya başladı. 

Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Türk 
Konsolosluğu’na sokulmayarak, adeta pasaportsuz bir kaçak gibi, karga tulumba sınır 
dışı edilmesi tansiyonu yükseltti.1  
Tek kelime ile utanç verici! 

AKP’lilerin konuyu “İslam düşmanlığı” ile izah etmeye çalışması, tipik AKP klasiğidir ve 
fırsatı kaza etmeme olarak değerlendirilmeli. 

Almanya ile başlayan gerginlik patronlarımızı da endişelendirdi. 

Onların asıl derdi yeni anayasa değil, muhtemel kazançlarıdır belli!.. 

O yüzden öncelikle dikkatlerini bu ülkelerle yapılan ticarete çevirdiler. 

Devletin yerlerde sürünen itibarı umurlarında değil! 

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2017/dunya/son-dakika-haberi-bakan-betul-sayan-kaya-sinirdisi-ediliyor-1729226/ 



Almanya’ya dış ticaret açığı veren ülkemizin, Hollanda ile ticaretinde yarım milyar 
dolar karlı durumda olması tehlikeye girmişmiş! 

4 Mart günü Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, yüzde yüz hissesine sahip 
olduğu Petrol Ofisi‘ni, Hollandalı Vitol Group’a satmaya karar verdiğini açıklandı.2  
Manidardır; nedense yağmalanmamıza patronlarımızın gözleri kapalıdır. 

*** 

Nihayet, yıllar sonra olsa da ana muhalefet uyandı! 

Avrupa ülkelerinin tutumunu, iç siyasetimize müdahale olarak değerlendirip, yurt dışı 
programlarını iptal ettiler. 

Ne kadar güzel! 

Aksi halde, iktidar tarafından “milli bir meselede düşmanlarımızın yanında olmakla” 
suçlanacaklardı. 

Ve: 

AKP, referandum sonucunu kolaylıkla “evet” olarak değişebilirler hale getirebilirdi! 

Y-CHP, bu kez 2014 yerel seçimlerinde düştüğü hataya düşmeyeceğe benziyor. 

Kılıçdaroğlu’nun “Alman askerlerinin İncirlik’te ne işi var?” çıkışı ise, son derece 
zekice ve yerindeydi.3  
Buna rağmen, yine de uyarı görevimizi yapmak zorundayız. 

2014 yerel seçimlerinde; propaganda stratejisini 17/25 Aralık yolsuzluk olaylarını 
eleştirmek üzerine kuran CHP’nin, kolay bir hamle ile “FETÖ’nün savunuculuğunu 
yapan parti” durumuna düşürülmesi, Türk Milletine oldukça pahalıya patladı. 

İktidar tarafından, Türk halkı “bağımsızlık” ile “hırsızlık” arasında seçim yapmaya 
zorlanmıştı. 

Ve tabii ki, halk kaybetti!.. 

Bu nedenle, o zaman yaptığım değerlendirmeyi4 hatırlatmak zorundayım. 
Zira, “Ekmek için Ekmeleddin” olayında olduğu gibi o yenilginin de faturasını ödeyen 
olmadı! 

                                                           
2 http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglundan-flas-cagri-hollanda-ile-iliskilerimizi-lutfen-askiya-alin-40392745 
3 http://www.sozcu.com.tr/2017/ekonomi/petrol-ofisi-hollandalilara-satildi-1713282/ 
4 https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/bagimsizlik-mi-hirsizlik-mi#sc_modal 



Şimdi de durum çok farklı değil. 

Muhalefetin basit bir hatası ile: 

AKP, anayasa referandumu “Türkiye’nin dünyadaki itibarı”nı oylamaya çevirebilir! 

“Hayır” cephesindekileri; Almanya, Hollanda ve Avusturya’nın yanında gibi gösterip, 
“evet” oylarını artırabilir… 

*** 

MHP genel başkan adaylarından Prof. Dr. Ümit Özdağ, açıkladı: 

“Bana, Meral Hanım’a, Sinan Bey’e, Koray Bey’e suikastlar olabilir. Devlet Bahçeli’nin 
ağzından ölümle tehdit edildik” dedi… 

Gerçekten de Devlet Bahçeli attığı “tweet”te: 

“Uzun yaşamak istiyorsanız, şöyle yapmalısınız” diyerek, muhaliflerini öğüt 
verirken tehdit etmiştir. 

Tetikçiler, ölüm tehdidi alan diğer genel başkan adayı Sinan Ogan’ın, aracının lastiklerini 
parçaladılar. 

Bahçeli, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı atarak, kapalı salon toplantısının 
basılmasını nasıl değerlendirdiniz sorusuna: 

“Bunun neresini değerlendireyim. Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. 
Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz anlaşıldı mı?” 5 diyerek cevap vermişti… 
Tepkiler üzerine, bu saldırıları yapanları MHP’li olmamakla suçladı ama inandırıcı 
değil. 

Türkeş’ten sonra Ülkücülerin MHP’si, Kuvayi Milliyecilerin CHP’sinden daha kötü 
duruma düştü! 

AKP’nin, MHP’den sonra, BBP’yi de yedeğine alması, referanduma ne kadar önem 
verdiklerini gösteriyor. 

Referandum, iktidar için adeta varlık-yokluk savaşına döndü… 

*** 

                                                           
5 http://odatv.com/ulkucu-hic-bir-seyi-yarim-birakmaz-0703171200.html 
 



Destici’nin, Saray’la görüştükten sonra, “evet” oyu vereceğini açıklaması, partisindeki 
isyanı büyüttü. 

BBP‘nin ağır topları istifa eşiğine geldiler… 6 
Alperenler: 

“Destici’yi kaybettik hükümsüzdür” diyerek kimlik kaybına vurgu yapıyor… 

Önümüzde 4 hafta kaldı. 

Bu kadar sürede sular daha da ısıtılabilir!.. 

Fakat: 

Türkiye, artık böyle basit tuzaklara düşmeyecektir. 

Bu defa: 

80 milyon, birlikte Almanya’ya da Hollanda’ya da “hayır” diyeceğiz… 

Türk halkı: 

“Tek adam anayasasını” elinin tersi ile tarihin çöp sepetine itecek ve “uzun 
adam”ı anayasal sınırları içerisine mutlaka çekmeyi becerebilecektir…

                                                           
6 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/bbp-yuksek-istisare-kurulu-uyesi-orhan-kavuncu-istifa-etti-158849h.htm 



 

BÜYÜK TUZAK!.. 

Alman yetkili makamlarının Bekir Bozdağ ve Nihat Zeybekçi’nin programlarına izin 
vermemesinden sonra,1 Türk yetkililerin Hollanda’da düzenlemek istedikleri etkinliğe 
de yasak konulması, AB‘nin iç siyasetimize müdahalesinin tipik örnekleri sayılır. 
Anayasa referandumunda “Hayır” oyu kullanacak olanları “terörist” olarak ilan eden 
hükümetimizin, AB’yi Türk halkına şikayet etmesi ise tam bir komedidir. 

“Hayır” diyecek olanlara “terörist” diyerek iftira atacaksınız; kendi ülkenizde her türlü 
engellemeyi yapacaksınız, sonra da gidip Avrupa ülkelerinde “Evet” propagandası 
yapmanız engellenince, düşünceyi ifade etme özgürlüğüne sığınacaksınız… 

Tencere-kapak misali, tam bize göre bir kafa yapısı!.. 

*** 

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 3 Mart’ta yayınlanan Türkiye İnsan Hakları 
Raporu‘nda 15 Temmuz darbe girişimi görmezden gelindi.2  
Ancak bu kadarını yapabildiler: 

FETÖ, “Gülen Hareketi” olarak isimlendirildi. 

                                                           
1 ) http://www.yenisafak.com/dunya/bozdag-almanyanin-karari-kabul-edilemez-2622251 
2 http://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disisleri-bakanligi-nin-insan-haklari-raporu-yayinlandi/3749035.html 



Darbe girişimindeki rolüne değinilmeyen raporda, Fetullah Gülen için ”din adamı” sıfatı 
kullanıldı… 

Güvenlik kuvvetlerimizin PKK ile mücadelesi ise “iç çatışma” olarak gösterildi… 

PYD‘nin Menbiç’ten çekilmesi ile eş zamanlı olan bu gelişmeler, Türkiye’nin asıl 
savaştığı ülkelerin; ABD ve AB olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 

*** 

Almanya ve Hollanda’nın Türk yetkililere propaganda yasağı koyması milli duyguları 
kabartır: 

Nitekim ilk tepki ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.3  
Ardından Deniz Baykal, Stuttgart’a yapacağı toplantıyı iptal etti.4  
Pek çok kişinin hoşuna giden bu durum, birlik görüntüsü verse de arka planda 
kurgulanmış büyük bir tuzağa da hizmet ediyor… 

*** 

Devlet Bahçeli eliyle atılan oltanın ucunda büyük lokma olduğu belli. 

Erdoğan’ın zaafını iyi bilen dış güçler, ona bu defa yok diyemeyeceği 
“Başkanlık” yemini uzattılar. 

Emir-komuta içerisinde yönetilen AKP, Reis’in emriyle bütün gücünü seferber etmeye 
kararlı. 

Terör örgütü PKK‘nın hamisi Barzani’nin flamasından bile medet umuyorlar. 

Sözde “Kürdistan bayrağı”nı Türk bayrağı yanında göndere çekebildiler. 

Bu konudaki eleştirilere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 

“Bizim buradaki uygulama, sıradan bir protokol uygulamasıdır. Kasıtlı bir şey 
yoktur. Başka örnekleri de vardır” şeklinde yanıt veriyor.5  
Başka örnek dedikleri yine AKP’nin hatalı uygulamalıdır. 

Muhalefetin; “Bayrak bağımsızlığın simgesidir”, “Kötü örnek, örnek olmaz” diyerek 
bu uygulamalara karşı çıkması gerekirken, sessiz kalması ise, oldukça manidardır! 

                                                           
3 http://www.karar.com/guncel-haberler/kilicdaroglu-bekir-bozdaga-yasak-koyan-almanyaya-tepki-gosterdi-
405611 
4 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/son-dakika-chpden-almanya-tepkisi-1713697/ 
5 http://www.hurriyet.com.tr/cavusoglu-bu-konuyu-baska-yerlere-cekmek-ya-40382441 



Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke var, Türkiye bunların 174‘ünü tanıyor. 

Aralarında; o “bayrağı” sahiplenen “Kürdistan” adlı bir (federe) devlet bulunmuyor! 

Devlet Bahçeli’nin “federe bölge”6 için: 

“Bu Irak’ın kendi iç meselesidir, bizi doğrudan ilgilendirmeyecektir. Ama 
aynı bayrağın Türkiye’de Türk bayrağına eş tutularak açılması; skandaldır, aymazlıktır, 
rezalettir”7 demesi, durumu kurtarmaya yetmeyecektir. 
Sonuçta Bahçeli, o paçavraya “bayrak” demiştir.. 

Bu olayda; Y-CHP’nin durumu da yüze çıkacak gibi değildir, onlar da sanki MHP gibi 
aynı oyunun içerisindedirler… 

*** 

ABD’nin; FETÖ ve PKK’yı sahiplenmesi, AB’nin Türk yetkililere yasak koyması “Evet” 
oylarında bir artış sağlayabilir mi?… 

ABD ve AB’nin inadına, Erdoğan’ın yetkilerinin artırılmasını isteyenler çoğalabilir. 

Bu olasılık, hiç de yabana atılacak gibi değildir. 

Emperyalistler, bölge ülkeleri ile ittifaka sıcak bakan ve Şangay İşbirliği Örgütü’ne 
yaklaşan Türkiye’yi, yeniden kazanmanın yolunu Erdoğan’dan kurtarmak olarak 
değerlendiriyor olabilirler. 

Erdoğan’ın “tek adam” olmasını bu yüzden istiyor olmaları ihtimal dahilindedir. 

Ancak o zaman Türkiye’ye “demokrasi getirme” kartını oynayabilirler: 

Halk adına denetlemenin olmadığı, bağımsız ve tarafsız mahkemelerin bulunmadığı 
bir ülkede, bu propagandalar taraftar toplayabilir… 

*** 

Türkiye’nin Başbakanı, yeni Anayasaya “Hayır” diyenleri: 

Ülkücüler, milliyetçiler; “terör örgütlerine, FETÖ’cülere hak ettikleri cevabı 
verecektir” diyerek suçluyorsa, “Türkiye’yi bölmeye çalışan teröristler, bir kez daha 

                                                           
6 Irak Anayasası’nın 117. maddesi: “Bu Anayasa Kürdistan bölgesini ve var olan organlarını federe bir bölge 
olarak kabul eder.” der.   
7 http://www.milliyet.com.tr/mhp-lideri-bahceli-den-bayrak-aciklamasi-ankara-yerelhaber-1871510/ 



16 Nisan’da derslerini alacaktır” diyerek, halkın yarısından fazlasını teröristlerin 
safına koyuyorsa, emperyalistlerin yaktığı ateşe odun atmaya devam ediyor demektir. 

50 yıldan fazladır, CHP’nin camileri ahıra çevirdiği yalanı ile halkın dini duygularını 
sömürüp, oylarını toplayanların; Ümraniye’deki Modoko Camii imamının vaaz sırasında 
“evet” propagandası yapmasına,8 Küçükçekmece’deki Mevlana Camisine “evet” pankartı 
asılmasına9 kayıtsız kalmaları, o büyük ateşe odun takviyesi yapmaktır… 
Dışarıda tutuşturulan ateş, saçlarımızı tutuşturacak kadar büyüyor… 

*** 

Öyle bir hükümet ki, dünyaya bir örneği daha gelmemiş; başbakan şehir şehir gezip 
kendinin ne kadar gereksiz olduğunu anlatıyor! 

15 yıldır iktidarda olan AKP’nin; yıllar sonra “terörle müzakere” çizgisini terk edip, 
“terörle mücadele”yi seçmesine rağmen, şimdi de “teröristlerle sandıkta 
yarışma” gibi akıl dışı bir yöntemi seçmesini “güç sarhoşluğu”ndan başka bir şey ile 
izah etmek mümkün görünmüyor. 

Ne yapacağını iyice şaşıran iktidar, kendi kuyusunu kazmakla kalmıyor; 80 milyonun 
geleceğini de tehlikeye atıyor… 

Topyekûn ülkenin uçuruma yuvarlanması sonucunu doğuracağı için AKP’nin tuzağa 
düşürülmesine de biz karşı çıkmak zorundayız. 

“Akil adamlar” projesinin sabun köpüğü gibi sönmesi, sahneye yeni figürlerin çıkmasını 
şart koşuyor. 

Bu noktadan sonra iş “kanaat önderleri”ne düşüyor… 

Bir tehlikeye daha dikkat etmek gerekir: 

Enerjimizi içe dönük mücadeleler ile bitirmek isteyenler de sahnedeki yerlerini aldılar. 

Bir de dış güçlerin desteği ile iktidara gelme hesabı yapanlar var ki, onların bu stratejide 
oynayacağı rolü, asla hesaba katmazlık edemeyiz. Çünkü onlar sinsi çalışır, bilinç altına mesaj 
verirler… 
Olumsuz bir mesaj taşıyan “Hayır” sözcüğü, bu defa hayırlı bir işe yarayacak. 

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras, bu defaki “Hayır” oyu ile yeşerebilir.  

                                                           
8 http://odatv.com/imam-evet-propagandasi-yapti-cami-karisti-0602171200.html 
9 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/camide-evet-pankarti-1708779/ 
 



 

KARŞI TARAFA ÇALIŞMAK!.. 

16 Nisan‘a kadar Y-CHP’yi eleştirmemeye söz vermiştim. 

Sözüm sözdür… 

Bu demek değil ki, tümünü başımızın üstünde taşıyacağız. 

“Ekmek için Ekmelettin”in faturasını kim ödeyecek diye sormadık! 

Birkaç gün önce, anayasa değişikliğine “evet” diyeceğini açıklayan Fetullahçı eski Y-CHP 
Milletvekili Faik Tunay’ı ise neredeyse unuttuk! 

Lakin; milyonluk telefon faturalarını fakir halka ödetenleri, dünyanın çevresini birkaç 
kez dolanacak kadar Hazine’den benzin harcayan milletvekillerini ve onları o 
makamlara getirenleri, sonsuza kadar görmezden gelemeyiz… 

O kadar da değil… 

*** 

Yaşayarak gördük ki: 

Reis’i, 15 yıldır aldatmayan kalmadı… 

“Mizahtır” deyip ne güzel eğleniyorduk. 

Şimdi başımıza Dersimli çıktı; o, ondan çok daha zeki mi sanki? 



Belli ki, onu da “bizimkiler” aldattı! 

Siyasilerin “aldatılması” iyi bir propaganda malzemesiydi, lakin bu referandumda onu 
da kaybettik. 

Doğruya doğru…. 

*** 

Bütün seçim kampanyalarını “yolsuzluklar” üzerine kuran Kılıçdaroğlu’nu, vitrine 
çıkardığı kendi ekibi “aldattı” diyemiyeceğiz artık!.. 

Sayesinde, “aldatılma” da mazeret olmaktan çıkartıldı. 

TBMM‘i Divanı’nda ana muhalefet partisi adına Katip Üye olarak oturan o hanımefendi, 
Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk anlayışından, Kuvayı Milliye çizgisine uzanan 
CHP geleneğini, yeterince temsil edebiliyor mu, bilmiyorum… 

Romanların temsilcisi olarak Meclis’e gönderdiğimiz Katip Üye Özcan Purcu efendi ise, 
saf kan “çingene” olduğunu ispatladı! 

Elif Doğan Türkmen, Ali Haydar Hakverdi ve Tufan Köse gibilere Hazine teslim 
edilebilir mi?1  
Allah aşkına, böylelerinin sözlerine kim inanır? 

Y-CHP, bu evlere şenlik ekibi geri çekse bile; “evet cephesi”nin, bu zavallıları sahneden 
indireceğine inanmıyorum! 

Bu yönünden bakarsak, Baykal‘ın dahi sahnelerde görülmesi sakıncalıdır. 

Be adam! 

Çok biliyorsan eğer, söyleyeceklerini bir kağıda yazıp, Yılmaz’a versene. 

Sicili temiz biri doğruları söylediğinde, daha etkili olmaz mı? 

Ben derim ki: 

Anayasa değişikliğinin “rejim değişikliği” ile sonuçlanacağı; en küçük bir şüpheye 
mahal vermeyecek kadar açık olduğuna göre, bu zemini hiç kimsenin, geçmişini 
aklamak veya güven tazelemek için kullanmasına izin verilmemelidir… 

                                                           
1 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1404222-makam-araci-ile-en-cok-yol-yapan-10-vekil/2 
 



*** 

Aslında Dersimli Kemal’i de sahaya sürmemek en doğru hareket tarzıydı. 

“Hayır Cephesi”ne en büyük zararı “dürüst” Kemal veriyor. 

“Hayırlı Üniversiteler Platformu”nda; “Niçin biz AYM’ne gitmedik?” sorusuna: 

“Atatürk’ün Amasya Tamimi nedeniyle” diyerek yanıt verdi… 

Komedi oyuncusu gibi, bu adam halkı ne sanıyor? 

Hazret saçmalamaya devam etti: 

“Ne diyor Amasya Tamimi’nde: ‘Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ 
diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz.” 

Tarihçiler, cahilliğin bu seviyesine 10 üzerinden kaç puan verir acaba? 

Söylediklerinin zerre kadar siyasi değeri yok! 

Dersimli’nin, referandum sonucunun “evet” çıkması halinde; sorumluluğu halkın 
üzerine yıkacağı şimdiden belli oldu. 

İhtimaldir, 17 Nisan günü “Atatürk’ün kendisini aldattığını” söyleyerek, savunmasını 
yapacak!.. 

Umarım, aklıselim galip gelir de o günleri görmeyiz… 

İşgal koşulları ile bugünün koşullarını aynı gören bir anlayışın, doğru stratejiler 
yapamayacağı baştan bellidir… 

*** 

ANDY-AR Araştırma Şirketi’nin son çalışmasına göre; “evet” oyları ile “hayır” oyları 
arasındaki fark 2 puana kadar inmiş. 

Demek ki, sonucu “Kararsızlar” belirleyecek! 

“Kararsızlar”ı en kolay yönlendirecek olan ise, siyasi iktidardır. 

Geçmiş seçimleri ve referandumları unutmayın. 

Sandığa gidecek olan halk, aynı halktır!.. 



Son haftaya girilirken, iktidarın kesenin ağzını açarak, tabloyu tersine çevirmesi 
mümkündür! 

İşin içine para girdi mi, “Mustafa Kemal’in askerleri” olduğunu iddia eden CHP 
milletvekilleri bile dünyayı şaşı görüyor. 

Görmüyor muyuz?.. 

*** 

Ana muhalefet partisi, ülkenin geleceği ile kumar oynayamaz. 

CHP’lilerin böyle bir genel başkana “biat etmesi” lükstür, ihanetin en üst noktasıdır. 

CHP, tüm olanakları en etkili şekilde kullanmak zorundadır. 

Hayati önemdeki kararlar; hasta ruhlu tiplere, kaprisli kişilere ve kompleksli 
siyasetçilere ve hırsızlara hiçbir şekilde bırakılamaz… 

*** 

Oysa, AYM‘ne gitmenin, elle tutulur iki avantajı vardır: 

Biri; zayıf olsa da anayasa değişikliklerinin iptal ettirme olasılığı, diğeri propaganda 
için zaman kazanmak: 

Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak için verilen 60 günlük süreye, mahkemenin karar 
vereceği birkaç aylık süreyi de ekledik mi, kazanılan süre, pekala işe yarayabilir. 

“Kararsızlar”ı, iktidarın kurduğu tuzaktan kurtarabilir, aydınlık günlere yelken 
açılabiliriz… 

Peşinen bu olanaktan vazgeçmek ve bugünü, 1919 koşulları ile 
karıştırarak taktik belirlemek, gizlice karşı cepheye çalışmak anlamına gelir!.. 

Bahçeli bu işi açıktan, Kılıçdaroğlu gizlice yapıyor… 

Ne var ki; önümüze gelecek ağır faturayı, sadece onlar değil, 80milyon halk birlikte 
ödemek zorunda kalacağız!..



 
 

MEHMET ALİLER!.. 

Dünyanın ilk ve tek parasız okulunu yakmak için benzini ateşleyen Mehmet Ali Aligül 
nerelidir? 

Sosyal medya hesabından Müjdat Gezen için “beter olsun” dediğini duyanların bir fikri 
var: 

“Hemşerindir” dediklerini duyar gibiyim. 

Ben de farklı görüşteyim: 

Mehmet Aliler Türkiyelidir. 

Bizdendirler… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Cahil ve cesurdurlar; Türk toplumunun bilindik bir yüzünü yansıtırlar. 

Son eylemin “kahramanı” Mehmet Ali: 

Servis şoförlüğü yaparak, 4 çocuğuna bakar. 

38 yaşındadır, bijon anahtarını çatal gibi kullanır. 



O derece kaslarına güvenir… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Karakolda şaşabilirler ama hayatta yalan söylemezler. 

Nitekim söylememiştir de: 

“Duygularıma yenik düştüm, pişmanım” demiştir sadece… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Dün Madımak’ta görev yaptılar, bugün Kadıköy’de mesaideler. 

Yarın nerede, hangi eylemciye nasıl karşı koyacaklarını kimse bilemez… 

Kendilerine ihtiyaç duyulduğunda, anında orada biterler. 

Ellerine ne geçerse, önlerine kim çıkarsa.. 

Allah ne verdiyse… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Kurulmakta olan “Halkın Özel Harekatı”nın gönüllü neferleridirler. 

Minibüs şoförü iken; son yolcu kadın ise, tenha bir yere çekip tecavüz ederek “ders” 
verebilirler. 

Erkek ise, ne kadar şanslı olduğuna bağlıdır başına gelecekler… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Sosyal medya hesabından neleri paylaştıkları ile siyasi görüşü hakkında fikir verebilir. 



Pompalı ile çekilmiş fotoğrafları, beyinlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir. 

Yetkililerin: 

“Psikolojik tedavi görüyor” veya “alkollü şahıs” demesine ise, çok ama çok içerlerler. 

Kameraların karşısına ilk çıktıklarında: 

“Hayatımda hiç alkol almadım” diyerek valiyi bir güzel düzeltirler. 

Bu fırsattan yararlanarak; alkol alanlara göndermede bulunurlar… 

*** 

Mehmet Aliler: 

Abdülhamit’in torunu “Esma Hatun” için söylenenlere çok kızarlar. 

Gerçekte, Abdülhamit’in bu adla bir torunu olmayabilir. 

Ne önemi var! 

Mehmet Ali’nin verdiği ders de zaten tarih değil… 

*** 

Meğer bizimki, Galatasaray Adasını isteyen Nilhan Sultanı savunuyormuş. 

Nilhan’ın bu “insanca ve hakça” istekleri ile alay edilmesi, delikanlının çok zoruna 
gitmiş. 

Bu nedenle okulu ateşe vermiş… 

İsteseymiş bütün Roma’yı da yakabilirmiş… 

*** 

Mehmet Ali’yi, MOBESE kayıtlarından yakaladılar. 

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı tabi. 

Cumhuriyet Savcısı ne diye itiraz etti?! 



Mehmet Ali kaçacak biri değil tabi, tekrar yakaladılar. 

Mahkeme ifadesini alıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. 

Savcı durmadı, serbest bırakılmaya bir daha itiraz etti. 

Bu defa “delikanlı”yı gerçekten tutukladılar. 

Ah şu Cumhuriyet Savcıları…. 



 
 

HENÜZ VAKİT VARKEN… 

22 Ocak’ta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı 
tarafından onaylanması halinde saatler içerisinde Anayasa Mahkemesine (AYM) 
başvurarak düzenlemenin iptalini isteyeceklerini” açıkladı…1 
Son derece doğru ve yerinde bir karardı. 

CHP, 30 Ocak’ta, AYM’ye başvuru için hazırlık yaptıklarını açıkladı.2  
13 Şubat günü, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa değişiklik paketinin 
iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmaması çağrısında bulundu. 3  
Nedenini açıklamadı! 

Kılıçdaroğlu, 14 Şubat günü grup toplantısında: 

“Anayasa görüşmelerinde televizyonları yasakladılar. Meclis genel kurulunda 
kısıtladılar. Herkesten gizli olarak bir anayasa değişikliğini gündeme getirdiler” 
şeklindeki haklı ve yerinde olan yakınmasından sonra, “AYM’ye gitme hakkımız vardır 
ama konu hukuk konusu değil. Halkın egemenliğini koruyacak olan halkın 
oyudur” diyerek bu yolun kullanılmayacağını söyledi. 

Kılıçdaroğlu, AYM’ye başvurmama gerekçesini “Halkın iradesiyle korunamayan bir 
egemenliğin başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir” şeklinde açıkladı…4 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/chp-degisikligin-iptali-icin-anayasa-mahkemesine-basvuracagiz-40343349 
2 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/chpli-vekiller-anayasa-mahkemesine-basvuru-yapacak-1651527/ 
3 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/perincekten-muhalefete-cagri-iptal-davasi-acmayalim-2-1676950/ 



“Hayır” cephesi kesinlikle hatalı bir strateji izliyor. 

“Hayır oyu verenler teröristlerle aynı saftadır” diyen Başbakan, CHP’nin AYM’ye 
başvurmamasını, “Oradan bir sonuç çıkmayacağını anlamış olmalılar” şeklinde 
değerlendirerek,5 aynı zamanda AYM’nin acıklı durumunu itiraf etmiştir… 
Tek adam: 

“Cumhurbaşkanı ile başbakanın gücü aynı kişide birleştiği için kavga çıkmayacak” 
diyerek anayasa değişikliği gerektiğini savundu. 

Gül ile Erdoğan, Erdoğan ile Davutoğlu ve Yıldırım arasında “güç” yüzünden kavga 
çıktığını hatırlayan var mı? 

“Evet” cephesinin yüze çıkabilecek tek açıklaması budur. 

Bunların “Evet demezseniz iç savaş çıkar” diyenleri de var. 

Acele etmelerinin nedeni, değişikliği savunmadaki zorluk ve saçmalamalarını 
halkın anlayacağından korkmalarıdır. 

Zırva tevil götürmüyor… 

Kılıçdaroğlu, CHP’nin görüşünü “AYM’ye gitseydik iktidar bunu meydanlarda koz olarak 
kullanırdı” şeklinde savunması6 doğru olmamıştır. 
Anayasal bir hak ve ödev olan7 Anayasa Mahkemesine başvurma hakkının 
kullanılmasını, iktidar bu başvuruyu “koz” olarak kullanılacak korkusu ile 
kullanmaktan vazgeçmek doğru olabilir mi? 

Sanki Anayasa değişikliklerini iptal ettirmekle kötü bir iş yapılıyor! 

Ya halk oylaması sonunda; anayasa değişikliği kabul edilirse, faturayı kim ödeyecektir? 

Halkoylamasında “Hayır” çıkması halinde, siyasi rantı hiçbir şekilde CHP’ye 
bırakmazlar. 

                                                                                                                                                                                     
4 http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglu-anayasa-mahkemesine-gitmeyecegiz-40365538 
 
5 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201702141027208993-yildirim-kilicdaroglu-chp-aym/ 
6 http://www.aljazeera.com.tr/haber/kilicdaroglu-belli-cevrelere-hayal-kirikligi-yasattik 
7 Anayasa, Madde150– Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya 
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, 
iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte 
biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iktidar partilerinin dava 
açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır. 



80 milyonun gözü önünde; Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı8 olarak “açık oy” kullanıldığı 
belli ve sadece bu nedenle bile, değişikliklerin usulden iptali mümkün iken, bu olanağı 
kaçırmak niye? 

Bu durum affedilmeyecek bir hata ve görevi savsaklamakdır. 

Anayasa değişikliği ile Millete ait “egemenlik”, Milletten alınıp tek kişiye verilmek 
istenmektedir. 

Anayasanın 6. maddesine9 açıkça aykırı olan bu durum, AYM’den dönmeyecekse, zaten 
AYM, kendi ipini kendi çekmiş demektir. 

Bu dava da; OHAL ile ilgili olmayan Kanun Hükmünde Kararnameler hakkındaki başvuru 
gibi reddedilirse; değişiklikler, değişikliklerden sonraki durum ve AYM birlikte 
tartışılarak, halka nasihat etme yerine “musibet” gösterilebilecektir. 

Sahaya inildiğinde; hem AYM, hem de anayasa değişiklikleri eleştirilerek, AKP-MHP 
koalisyonunun nasıl bir rejimin getirilmek istendiği daha kolay anlatılabilecek… 

Bu olanak henüz kaçırılmış değildir. 10 

Stratejik olarak da AYM’ye başvurmanın önemli bir kazanım sağlayacağı açıktır. 

AKP-MHP Koalisyonunun; anayasa değişikliklerine neden “evet” denmesi gerektiğini 
açıklamada zorlandıkları, devlet olanaklarını kullanarak halkı aldatmaya çalıştıkları, bazı 
kamu görevlilerinin oylarını belli ederek ve “Hayır” diyecek olanlara terörist muamelesi 
yapacakları tehdidini ileri sürerek, baskı yapmaya başladıkları gerçeği karşısında; her 
geçen günün “evet”çiler aleyhine işleyeceği anlaşılmaktadır… 

60 günlük dava açma süresine, AYM’nin karar vermek için geçireceği süre de 
eklendiğinde, eşit koşullarda başlamayan propaganda süresinin uzatılması ile durum 
kolaylıkla “Evet” cephesinin aleyhine döndürülebilecektir. 

                                                           
8 İçtüzük, Madde 94– Anayasada değişiklik tekliflerinin birinci ve ikinci görüşmelerinde, maddelerin kabulü ile 
ikinci görüşmenin sonunda tümünün kabulü üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyu ile mümkündür. 
Birinci görüşmede gerekli çoğunlukla kabul oyu alamayan bir madde ikinci görüşmede de gerekli çoğunlukta 
kabul oyu alamamışsa reddedilmiş olur. 
Teklif hakkında verilen değişiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için 
bu önergenin oylanması gizli oylama suretiyle tekrarlanır. 
9 Anayasa, Madde 6– Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. 
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ 
kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 
10 Anayasa Madde 151– Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen 
kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış 
gün sonra düşer. 



Kabul edilmeleri halinde, değişiklikler iki yıl sonra yürürlüğe gireceğine göre, bir 
aciliyetleri yoktur. 

Ayrıca bir ihtiyaçtan doğmadıkları açıktır, zira bu iki yıllık süre içerisinde, o ihtiyaca 
cevap verecek hüküm bulunmamaktadır. 

Sadece bu iki tez kullanılarak; anayasa değişikliklerinin “rejimi değiştirmek” amacıyla 
yapılmak istendiği anlatılabilir… 

“Evet” cephesinin propaganda araçlarına karşı “Hayır” cephesinin kullanabileceği bir tek 
“zamanı” vardır. 

Onu da sudan sebeplerle heba etmeye gerek yok. 

Vakit henüz varken; bu konuyu yeniden ve etraflıca düşünmek gerekir… 



 
 

“İKİNCİ REİS”İN MÜTEVAZİ YETKİLERİ!.. 

Maşallahı var, bizim Reis çok çalışıyor… 

Toplu açılış törenleri, sempozyumlar vs. hiçbirini kaçırmıyor… 

Asla fırsatı kaza yapmaz. 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA), düzenlediği sempozyumda: 

“Bunlar da ‘küçük olsun bizim olsun’ diyerek uzun zamandır bu ülkenin ayağına pranga 
vurarak yola devam etmek istediler. Ama bu dönem artık bitiyor” diyerek, bir dönemin 
bittiğini ilan etti… 

Erdoğan büyük adamdır vesselam!.. 

*** 

Anayasa değişikliği ile kendisinden sonra “Başkan” seçilecek; büyük olasılıkla da sol 
görüşlü olacak liderin, yetkilerini de belirliyor!.. 

Hiç şüpheniz olmasın, Erdoğan’ın “pranga” olarak nitelediği, 100yıllık parlamenter 
sistemimizdir. 



Sıra onu yok etmeye geldi… 

Yağmurda “iki kişiden biri” ile beraber yürümeye devam ettiğine göre, hedefine 
ulaşması da çok zor değil! 

Reis, zaten “ülke” demektir… 

“Ülke”nin ayağındaki prangalar çözülünce, nasıl bir sisteme geçmiş olacağız dersiniz? 

Kafamızda onu canlandırmayı deneyelim… 

*** 

Haftalardır aynı şeyleri tartışıp duruyor Türkiye. 

İki ay sonra, sandıkta bir büyük hayale, evelallah son noktayı biz koyacağız. 

Şimdiden, sonuçlara ilişkin tahminlerde bulunmanın bir yararı yok! 

İkna etmemiz gereken kesim ise önümüzde duruyor. 

Onların anlayacağı bir dil kullanacağız… 

*** 

AKP ve MHP tabanının bir bölümünü “ikna” edemezsek eğer, maçı “evet”çiler 
kazanacak! 

Bir bölüm dediğime bakmayın siz. 

AKP ile MHP yüzde 49,5+11.9=61,4 ettiğine göre, ikna edeceğimiz kesim: yüzde 11.4‘ü 
buluyor. 

Bu demektir ki, 16 Nisan’da; yüzde 10 barajını geçmek zorunda kalacağız! 

Yaşayarak öğrendik ki: 

Reis’in “mağdur” olmaması için kendini yakacak çok adamı var! 

Bu yüzden işimiz giderek zorlaşıyor… 

*** 



Kızının türbanı yüzünden yaşananları bir anlatmaya başlarsa; Türkiye hop oturup, hop 
kalkacak! 

Yakın geçmişte gördük: 

“Benim İmam-Hatipli kardeşlerime katsayı uyguladılar” dediğinde, yeri yerinden 
oynatıyordu… 

Bu necip Millet, Cumhuriyet’in temel direklerini, o “mağduriyet edebiyatı” ile yıktı… 

Şimdi, Reis’inin ayağı “prangalı” gezmesine razı olabilir mi?! 

Onun: 

“Allah ne diyorsa o olacak”, “Bize Milletimiz yeter” sözlerine kim karşı çıkabilir ki? 

*** 

Başbakanlığı, aynı zamanda da kendini tabi, gereksiz gören Binali’nin, “Biat et, rahat et” 
sözleri de bir şey anlatmıyor mu? 

İlahiyatçı Vehbi Güder’in : 

”Hayır diyenler Şeytandır” şeklindeki sözleri, kulağımıza küpedir. 

Modoko Camii’nin İmamı Hüseyin Güleç’in, hayırcıları hainlik ve gafillikle suçlaması, 
“hutbe” kapsamında olmasa da; bir “din adamı”nın öğüdü olarak, aklımızın bir 
köşesinde duracak. 

Vali, kaymakam, okul müdürleri, üniversite rektörleri ve seçim müdürlerinin siyasi 
iktidara destek veren sözleri, bu yarışın eşit koşullar altında yürütülmeyeceğini 
gösteriyor. 

*** 

Ona göre: 

Muhatabımız, sandık başına gidecek olan 60 milyon seçmenin, sadece yüzde 11.4‘ü 
olmalı. 

Hedefi fazla büyütmemeliyiz… 

30 milyondan fazla insana kimse, üst perdeden bir şeyler anlatamaz! 



Boşuna yere konuşmayacağız… 

*** 

Söylemimiz bellidir: 

İlk anlatacağımız: 

Reis’in bir daha “mağdur edilmesine” bizim de “razı olmadığımız”dır… 

Arkasından: 

Fetullahçı Terör Örgütü’ne bile her istediğini veren Reis; “15 yıllık iktidarı boyunca ne 
yapmak istedi de yapamadı?” diye meraklı insan tavrı içinde can alıcı bir soru 
soracağız… 

Hesap sorar gibi değil! 

Öyle şeylere çok kızıyor Reisimiz… 

*** 

Olursa başka istekleri; onlara da, “eyvallah” diyeceğiz! 

“Olmazsa çay demleriz!” 

Reis’in ayaklarındaki prangaları mutlaka çıkartacağız, gerekirse kendi ayağımıza “nal” 
çakarız!.. 

Bütün derdimiz: Reis’in üzülmemesidir!.. 

*** 

İki kişiden birine: 

Bizim sorunumuz Reis’le değil, Allah geçinden versin, yakın zamanda Hak’ka yürümesini 
hiç istemeyiz elbette, ama kendisi demedi mi; “Benim 16 Nisan’a kadar çıkacağım belli 
değil”… 

Bu sözlerle konuyu açabiliriz… 

Şeytan’ın kulağına kurşun, aklımıza getirdi işte: 

Ondan sonra gelecek olan Reis’e: 



Bu kadar geniş, sınırsız ve denetimsiz yetkiler vermek doğru olur mu acaba? 

Ya “Birinci Reis”ten sonra gelecek olan “İkinci Reis”i, düşmanlarımız aldatır da 
yetkilerini kendi çıkarları için kullandırırlarsa, o zaman ne yapacağız? 

Allah göstermesin, böyle bir şey vuku bulursa; “Birinci Reis”, mezarında ters dönmez mi? 

O mübarek kemikleri kara toprakta sızlamaz mı? 

*** 

Gelelim “Küçük Reis”e: 

“Eğer Doğu Perinçek ve ‘hayır’cı yoldaşları ile Recep Tayyip Erdoğan arasında 
bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi 
herkes bilmeli” diyerek son noktayı koydu… 

Zaten kağıda bakmadan konuşmayı pek sevmez hazret. 

Geçmişte; AKP’nin, dolayısıyla Erdoğan’ın iktidarda kalmasını sağlamak için ne lazımsa 
yapmıştı. 

Tercihini kurşun kalemle sınav kağıdına işaretledi zaten. 

Bu söylenenlerin, hepsi de kanıtlı ve ispatlıdır. 

O bakımdan Bahçeli’den şüphemiz kalmadı! 

“Küçük Reis”in tercihi de bellidir yani… 

*** 

Bizi asıl şaşırtan: 

Durduk yerde Perinçek’e neden sataştığıdır. 

“Bize davamızı öğretecekler” diye bağırması ise anlaşılmıştır. 

Mahcup bir şekilde, tabanımız Vatan Partisine doğru kaydı dedi. 

Kantarın topuzunu o da birazcık kaçırmıştır… 

*** 



“Başbuğ”un bu manalı sözleri üzerine: 

Ülkücüler, sosyal medyada “Bozkurtlar” hesabından anket benzeri bir çalışma yaptılar: 

“Sadece ülkücüler oy versin” diye de not düştüler altına. 

Sonuç ne çıktı tahmin edin bakalım: 

Bir gün içinde, 569 ülkücü ankete katıldı; oyların yüzde 75‘ini Perinçek aldı! 

Mecburuz artık; başka bir rezilliğe yol açmasın diye, iki ay daha sözlerini duymazdan 
geleceğiz… 

Bahçeli’ye muhalif kesimin oluşturduğu, “Türk Milliyetçileri Hayır Diyor 
Platformu”na ise desteğimiz tamdır. 

İlk ziyaretlerini, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a yapmış olmalarını bayağı 
önemsiyoruz. 

İçerisinde CHP, Vatan Partisi ve demokratik kitle örgütlerin bulunduğu, 52 kuruluşun 
oluşturduğu “Hürriyet ve Memleket için El Ele Platformu” da Trabzon’da “Hayır”lı 
çalışmalarına başladı. 

Onlar da başkanlığa, DP İl Başkanı Ali Akar’ı getirdiler… 

Kutluyoruz… 

Son derece isabetli bir iş olmuştur. 

İyi ki de oldu, Trabzonluların siyasi parti liderlerine olan güvenini de öğrendik! 

Bu demektir ki, pek yakında topyekûn sahaya iniyoruz. 

Zira siyasetle ilgilenmek yurttaşlık görevimizdir. 

Ne demişti Rousseau: 

“Hür bir Devletin yurttaşı ve Egemen Varlığın bir üyesi olarak doğduğuma göre, 
kamu işlerinde sesimin etkisi az bile olsa, oy verme hakkım bana bu işleri inceleme 
ödevini yükler.” 

Görevimizi hakkıyla yapacağız. 

Doğru sahaya… 



 
 

GÜLMEK SERBESTTİR!.. 

Bu hafta: 

-İltica talebinde bulunan NATO üslerinde görev yapan kırk FETÖ‘cü subayı Almanya’nın 
iade etmemesini; 

-Henri Barkey’in, Ordu ile ilişiği kesilen yüzden fazla general ve amiral için; 
Amerika’ya yakın ve NATO’ya inanan komutanlardı demesini; 

-Rusların Suriye için anayasa taslağı hazırlamalarını; 
-Taslakta; Kürtler için “özerklik”ten söz ediliyor olmasını; 
-Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’nın, “Özerklik, federasyon, 
konfederasyon olup olmayacağına halk karar verir” diyerek, haberi yalanlamasını; 
-”Kültürel özerkliğin” tartışıldığını, bunun “özyönetim” anlamına gelmediğini; 
-ABD’nin etkisini azaltmak amacıyla, “Kültürel özerklik” tarifi yapıldığını; 
-Rus dış politikasının önemli isimlerinden Aleksandr Dugin’in, Rusya ile ABD’nin “Kürt 
özerk bölgesi” için anlaştığına dair haberleri Fetullahçıların yaydığını söylemesini; 
-Trump’un, aralarında İran’ın da bulunduğu 7 ülkenin Müslüman vatandaşları için 
ABD’ye giriş yasağı koymasını; 

-Federal yargıçların bu yasağın yürütmesinin durdurmasına karar verdiğini; 
-ABD Savunma Bakanı James Mattis’in, İran’ı Ortadoğu’da terörü en faza 
destekleyen ülke ilan etmesini; 



-Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’ın, “Bugün İran’ı resmen uyarıyoruz” 
diyerek tehdit etmesini;1  
-Bu tehdide karşı, İran’ın askeri tatbikatla yanıt vermesini; 

-Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami’nin, ABD 
merkezli şirket ve işadamlarının İran’a giremeyeceğini duyurmasını; 

-Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Ali Hajizadeh’nin, 
“Gürleyen füzeleri başınıza yağdırırız” diyerek ABD’ye meydan okumasını 
görmeyeceğiz… 
-ABD’nin PYD/PKK’ya zırlı araçlardan sonra 7 tank vermesini;2  
– Almanya’nın PYD’ye verdiği MILAN tanksavar füzeleri ile Fırat kalkanı Harekatı 
sırasında tanklarımızın vurulduğu3 gibi; ciddi konuları da olmamış sayıyoruz… 
-Türkiye’nin dış borcunun 14 yılda yüzde 222 artarak 130 milyar dolardan, 417 
milyar dolara çıkmasını; 
-Aynı dönemde, reel kesimdeki şirketlerin net döviz borcunun; 65 milyar dolardan 213 
milyar dolara sıçraması ile de ilgilenmeyeceğiz… 
–Açlık sınırının, 1630 liraya fırlamasını; 
–Yatlar için ÖTV‘nin sıfırlanmasını da geçiyoruz… 
Referanduma kadar iki aydan fazla zamanımız var; vur patlasın-çal oynasın eğleneceğiz. 
*** 
Başlıyoruz: 
AKP, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı “Cumhurbaşkanlığı sistemi” anlatılırken, söylem 
birliğini sağlamak için 18 maddelik bir kılavuz hazırladı. 
Kılavuzda; bir ihtiyacın giderilmesi için bu anayasa değişikliğinin yapılmadığı itiraf 
ediliyor. 

Broşürün en anlamlı cümlesinde: 

“Anayasa değişikliğini Cumhurbaşkanımızın şahsına hapsetmeden, çocuklarımızın 
geleceğini düşünerek daha geniş bir yaklaşım sergileyerek, gelecekte muhtemel kriz 
tehlikesini ortadan kaldıralım, Cumhuriyetimizi güçlendirelim” deniyor.4  
AKP, mevcut kriz veya sorunları çözmek için değil, “muhtemel kriz” tehlikesini ortadan 
kaldırmak ve “Cumhuriyet’i güçlendirmek” (!) için bu değişiklikleri yapmak istediğini 
açıklıyor. 
Meclis’in yetkilerini alıp Cumhurbaşkanına verecekler, böylece Cumhuriyet güçlenmiş 
olacak. 
Ne güzel! 
Buna “yetkileri alarak güçlendirmek” diyorlar! 
Yeni bir tariftir… 
Beyler! 
Bu yöntemi, Cumhurbaşkanı RTE üzerinde uygulayın! 

                                                           
1 http://www.yenisafak.com/dunya/trumpin-kararina-destek-veren-musluman-ulke-2606425 
2 https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-subat/munbic-e-gireriz-dedik-abd-7-tank-gonderdi 
3 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/432951.aspx 
4 http://www.milliyet.com.tr/ak-parti-18-maddelik-cumhurbaskan-siyaset-2366697/ 



Alın tüm yetkilerini elinden, iyice güçlensin Erdoğan’ınız!.. 
*** 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandumda sandıktan ‘evet‘ 
çıkmasının, terörle mücadeleye verilen destek anlamına da geleceğini belirterek, Bu 
anlamda, inşallah ‘evet’ terörle mücadelede yeni bir ruhun, yeni bir psikolojinin daha 
etkin bir mücadele imkanının ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca yürütmenin tek elde 
toparlanması dolayısıyla hem ekonomi hem diğer alanlarda olduğu gibi terörle 
mücadele alanında da süratli, etkin kararlar alınmasına vesile olabilir” dedi.5  
Kurtulmuş, çok ayıp etti, partisinin temel propagandasını çürüttü. 

Kılavuza göre, anayasa değişiklikleri ile Cumhuriyet’in güçleneceği savunuluyor. 

Kurtulmuş’a göre, bu değişikliklerle yürütme “tek elde” toplanacak! 

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu… 

Yürütmenin yetkilerinin6 tek elde toplandığı rejimlere; “totaliter-otoriter rejimler”7 
denir ki, böyle bir rejime, aynı zamanda “Cumhuriyet”8 diyebilecek olanların, akıl 
hastanesinden sağlam bir heyet raporlarının olması gerekir. 

Yine de Kurtulmuş’a teşekkür etmek gerekir. 

Gerçeği itiraf etti. 

Kurtulmuş’a göre; anayasa değişikliklerine “evet” demekle, terörle mücadeleye de 
“destek” verilmiş olacaktır! 

Peki, bu nasıl olacak? 

Onu izah edemiyor tabi. 

                                                           
5 http://www.yeniakit.com.tr/haber/evet-demek-terore-karsi-mucadeleye-destektir-270840.html 
6 ”Yürütme”den Bakanlar Kurulunu anlamak gerekir. 
Bakanlar Kurulunun Ana Görevi: 
“Genel siyaseti” yürütmektir. (Anayasa, madde: 112/1) Genel siyaset kavramından memleketin iç ve dış siyaseti 
anlaşılır; bu ise “hükümet etmek” demektir. Yani ülkeyi kim yönetecek sorusuna Anayasamızın verdiği cevaptır. 
Bakanlar Kurulunun diğer görevleri şunlardır: 
Kanun hükmünde kararname çıkarmak (madde: 91, 121); tüzük çıkarmak (madde:115); kanun tasarısı 
hazırlamak (madde:88); bütçe ve kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak (madde:162, 164); olağanüstü hal ve 
sıkıyönetim ilan etmek (madde:119, 120, 122); milli güvenliği sağlamak (madde:117); silahlı kuvvetleri yurt 
savunmasına hazırlamak (madde:117) ve Genelkurmay Başkanını atamaktır. (madde:117) 
7 Totaliter: Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir 
yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni). 
Otoriter: Emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse). 
8 Cumhuriyet: Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri 
aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. 



Tekrar okuyun, saçmaladığını göreceksiniz… 

Ne demiş eskilerimiz: “Zırva tevil götürmez.”9 

Başbakanlığın gereksizliğine inanan Binali ise, anayasa değişikliklerine neden “evet” 
denmesi gerektiğini getirip: 

“PKK, FETÖ ve HDP ‘hayır’ diyor, biz onun için ‘evet’ diyoruz”a bağladı… 10 
Onun için ya havlu atılsın ya biri sekize kadar saysın! 

Komedi ise komedi başlıyooooooooooooor!… 

Nisan’a kadar, karın tutarak gülmek serbest… 

                                                           
9 Saçma söz, nasıl yorumlanırsa yorumlansın, niteliği değişmez, saçma olarak kalmaya devam eder. 
10 http://www.aljazeera.com.tr/haber/yildirim-pkk-feto-hdp-hayir-dedigi-icin-evet-diyoruz 
 



 

 

 “ERDOĞAN’DAN SONRA!..” 

1 Kasım seçim sonuçlarını hatırlayalım: 
AKP: yüzde 49.5, CHP:25.3, MHP: 11.9, HDP:10.8 idi. 
Partili “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” adı ile “Başkanlık” sistemini getirmek isteyen: AKP 
ile MHP. 
Oy oranları: Yüzde 49.5+11.9= 61.4’dü buluyor. 
Bu hesaba göre; aritmetik ilmi, “egemenlik projektörü”nü Erdoğan’ın üzerinde 
durduruyor. 
Ne var ki, siyasette 2+2 her zaman dört etmiyor. 
Nisan 2017’de; ak koyun kara koyun geçit başında belli olacak!.. 
*** 
Bazı AKP’liler, rejimin değişmesine karşı: 
“İnsan bu kadar yetkiyi babasına bile vermez” diyorlar… 
Bazıları: 
AKP, 15 yılık iktidarı boyunca ne yapmak istedi de yapamadı, Cumhurbaşkanına halkın 
egemenlik yetkisinin tamamını vererek, hangi sorunlar çözülecek, diye haklı olarak 
soruyor. 
Bir kesim daha var ki, bam teline basıyor: 
Bu kadar sık kandırılan birine, bu kadar geniş yetkileri verirsek eğer, yine kandırılmaz 
mı? 



Kandırılan başkan; yetkilerini ya halkın aleyhine doğru kullanırsa, o zaman ne yaparız 
diyerek, alçak sesle, Reis’i uyarma ihtiyacı içerisine girdiler… 
*** 
Ülkücüler: 
Ülkeyi uçurumun başına kadar sürükleyen “Başbuğ” Devlet Bahçeli ismini duyunca, 
burunlarından soluyorlar. 
Genel Başkan- Teşkilat- Doktrin geleneğini hızla bozdular. 
Devlet’i arka vagona koydular! 
Her gün, MHP’nin bir ağır topu, genel merkeze başkaldırıyor…. 
Bozkurtlar dişlerini gösterdi: 
“Siz koyunlarınıza sahip çıkın, bizim çobana ihtiyacımız olmaz” diyorlar. 
“Hayır” oyu vermekte kararlı görünüyorlar… 
Çin sarayından hükümdarı kaçırmaya giden 40 fedainin yaktığı o eski isyan ateşi, 
MHP’de yeniden alevlendi. 
*** 
HDP’nin sicili baştan bozuk. 
Onların hesaplarını İmralı tutanaklarından biliyoruz: 
“Ver özerkliği, al başkanlığı” temelinde AKP ile anlaşmışlardı. 
“Başkanlığa” karşı değiller yani. 
TBMM’nde sessiz kalmalarına da aldanmamak gerekir. 
“Hayır” oyu vereceklerini söylüyorlar ama, gizliden gizliye oylarını “Evet”e de 
çevirebilirler. 
Sandığa gitmemek suretiyle, Erdoğan’ın başkanlığını destekleyebilirler… 
Bu şekilde kullanılan oy sayısını azaltıp, “evet” diyenlerin oranını yükseltebilirler… 
Böyle bir durumu sürpriz kabul etmemek gerekir… 
*** 
Referanduma kadar kulağımız AKP-MHP cephesine dönük yatacağız. 
Bu cephede ciddi bir ayrışma yaşanmazsa; Erzurumlunun “100 yıllık prangası” 
çözülecek gibi!? 
Başörtülü bacımın da “90 yıllık reklam arası” biteceğe benziyor!? 
O bakımdan: 
Nisan’a kadar, nefes bile almadan; AKP ile MHP tabanına mesaj taşımak zorundayız… 
94 yıllık Cumhuriyet’in kurtuluşu, oların insafına kaldı. 
*** 
Vatandaşı karşımıza alıp: 
“Egemenlik: 
Bir devletin ülke üzerinde sahip olduğu tüm yetkilerdir; 
Bir başka anlamıyla, Millet adına “emretme gücü”nü ifade eder; 
Bu yüzden, egemenliğin kullanılması hiçbir surette, bir kişiye devredilemez; 
‘Kuvvetler ayrılığı’ diye bir ilke vardır; 
Egemenlik; Millet adına kullanılsın diye; yasama, yürütme ve yargı eliyle 
kullanılmaktadır; 
Bu erklerin hiçbiri diğerine üstün sayılamaz; 
Hepsinin de bir denetleme mekanizması vardır; 
Denge bozulursa, o zaman keyfilik başlar; 
Keyfiliğin ardından diktatörlük gelir; 
Diktatörlükle idare edilen ülkelerde, insan onuru yerlerde sürünür; 
Yolsuzluklar alır başını gider. 



İnsanlar dünyaya geldiğine bin pişman olur” diyerek, “Hayır” oyu kullanmalarını 
sağlamamız imkansız gibi görülmektedir… 
*** 
Çünkü bu söylemlerle; “Evet cephesi”ndeki yüzde 61.4 oyun, yüzde 11.5’ini 
efsunlanmaktan kurtaramayız. 
O kesim, bizi dinlemez, dinleseler de anlamak istemezler. 
Parçalanamayacak ön yargıları vardır! 
Bu nedenle, çok özel ve ayrı bir strateji izlemek zorundayız. 
Aylardır siyaset üretemeyen; her olay karşısında, bir o köşeye bir bu köşeye savrulan 
CHP, bu defa doğru çizgiye geldi. 
Çift sarılı yumurtlamaya başladı. 
Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında halka verilecek mesajın özetini şöyle açıkladı: 
“Bu rejim değişikliğini savunanlar sevmediği bir kişinin başkan olduğunu düşünsünler, 
evet oyu verecekler mi? Herkes ‘sevmediğim biri başkan olursa ne derim’ diye 
düşünerek oyunu kullanmalı” dedi.1  
Mesaj, son derece yerinde; doğru ve isabetlidir… 
Defalarca kutlarım. 
Kılıçdaroğlu, ayrıca özveride de bulundu. 
Doğruyu söylemek gerekirse; bu defa, fena mahcup etti beni… 
Evet, özverili davrandı: 
AKP’li seçmene; “sevmediğin biri, başkan olacakmış gibi düşünüp yetki ver” diyor. 
AKP’lilerin sevmediği lider kim? 
Yani Kılıçdaroğlu diyor ki: 
Bu referandumda AKP ve MHP’lilere oy kullanırken; Cumhurbaşkanı adayının Kemal 
Kılıçdaroğlu olduğunu düşünerek oyunu ver! 
Bu kadar geniş, sınırsız ve denetimsiz yetkiyi bana verirsen eğer, o zaman “evet” 
şeklinde oyunu kullan!.. 
Yemin ederim; bu propaganda sonuç getirecek. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu, rejimi kurtarmak adına; kendini feda ettiği için ayrıca 
kutluyorum! 
Eminim: 
Tarih baba, onun bu soylu hareketini kayıt altına alacak… 
*** 
Bozuk saatin günde iki kez doğruyu göstermesi gibi, bir doğru tespit de CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan geldi. 
O da: 
“Anayasa ‘Hayır’ demezseniz ne olacak?” başlıklı, 20 maddelik bir broşür hazırladı. 
“Anayasaya ‘Evet” derseniz başınıza neler gelecek” şeklindeolumlu cümle kursa daha 
iyiydi. 
Her neyse, “Evet” oylarının yüzde 50’yi geçmesi halinde başımıza gelecekleri bir güzel 
özetledi…2  
Onu da kutluyorum… 
Hükümet kanadının yaydığı propagandaya karşı, “Başkanlık yalanına 10 maddelik 
yanıt”, Vatan Partisi’nden geldi. 
Hukuki-teknik eleştirileri onlar özetledi…3 

                                                           
1 http://www.milliyet.com.tr/-rejim-degisikligini-herkese-siyaset-2385627/ 
2 https://www.chp.org.tr/Haberler/53/hayir-demezseniz-ne-olacak-52842.aspx 



Okumaya değerdir… 
*** 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 
Bu referandumdaki muhatabımız; AKP ile MHP’nin seçmeni olacağına göre, 
mesajlarımızı da bu kesimin “ikna” edilmesine dönük vereceğiz. 
Halka: 
“Erdoğan’dan sonra, aynı yetkilerle donanmış olarak; “sevmediğiniz biri gelecek diye 
düşünüp, oyunuzu ona göre kullanın” diyeceğiz… 
Bu kez aritmetiği elbirliği ile şaşırtacağız!..

                                                                                                                                                                                     
3 https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-ocak/baskanlik-yalanlarina-10-maddelik-yanit 



 
 

ANAYASAYA HAYIR İŞKENCEYE “EVET” !.. 

Donalt Trump’un ABD Başkanlık makamına oturmasını, 

Hüsnü Mahalli’nin serbest bırakılmasını, 

İsmet Paşa’nın müfredattan çıkartılmasını, 

Hussein Obama’nın veda konuşmasında göz yaşlarını tutamamasını, 

Türk ve Rus savaş uçaklarının El-Bap’ta DAEŞ hedeflerini birlikte vurmasını, 

Anayasa değişiklik teklifinin halkoylamasına kalmasını, 

ABD’nin Astana Zirvesi’ne büyükelçilik düzeyinde katılma kararı almasını, 

Türk Akımı Projesi’nin uygulama aşamasına gelmesini, 

Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kendini mikrofona kelepçelemesini, 

Perinçek’in BOP Eş Başkanına “nazire” edercesine; Diyarbakır’ı “yıldız” yapacağız 
demesini, 

Sebahattin Önkibar’ın yeni kitabının piyasaya çıkmadan yasaklanmasını, 



Suriyeli Komutan Halit Sireki’nin, eli silah tutan 17-45 yaş aralığındaki Suriyelilerin sınır 
dışı edilmesini istemesini, 

TBB Başkanı Feyzioğlu’nun “Devletin tapusu millete aittir” demesini, 

Beyaz Saray’dan kaldırılan Churchill büstünün geri getirilmesini, 

Emin Çölaşan’ın hala Mehmetçiğin Suriye’de ne işi olduğunu anlayamamasını, 

IŞİD’in 5 askerimizi şehit etmesini, 

KKTC’nin Mustafa Akıncı eliyle ihaleye çıkartılmasını bir kalemde geçiyoruz… 

*** 

Doğrudan; yılbaşı gecesi Ortaköy’deki Reina isimli gece kulübünü basan ve 39 kişinin 
ölümüne neden olan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov’un, yakalandıktan sonra, polis 
tarafından sızdırılan görüntülerine1 geliyoruz… 
Katile, Emniyete gidene kadar kötü muamele yapılmadığının tanığıyım. 

Her şey görüntülerden bellidir. 

Bağlantısını koydum, inanmayan baksın… 

*** 

Masharipov’un, hangi terör örgütüne üye olduğu, 

Bu örgütün arkasındaki gizli servisler, 

O gizli servisin bağlı olduğu küresel güçler, 

Çağdaş sorgu teknikleri ile katilin konuşturulması sonucu elde edilen bilgiler, 

Bu bilgiler üzerine, ortaya çıkartılan uyku halindeki hücreler, 

Yakın zamanda eylem yapmak üzere hazırlık yapan diğer ekipler, 

Elde edilen bilgilerle kaç örgüt hücresinin çökertildiği, 

Kaç eylemin önlendiği, 

                                                           
1 http://www.borsagundem.com/haber/kilicdaroglundan-hdp-gozaltilari-icin-aciklama/1133791 



Bu şekilde, kaç suçsuz insanın ölmekten kurtarıldığı, 

Canlı yakalamanın örgüt mensupları üzerindeki psikolojik etkisi, 

Kamuoyunun güvenlik güçlerine olan güvenin artmasına da değinmiyorum… 

*** 

Sözü; 

Daha fazla uzatmadan, 

Başka konulara da dalmadan, 

Doğrudan Emniyetin sızdırdığı açık olan, ikinci görüntüye getiriyorum… 2 
*** 

Doğrusunu söylemek gerekirse: 

24-25 Temmuz 2015’de başlatılan; PKK’nın “hendek stratejisi” de denen; Sur, Cizre ve 
Nusaybin merkezli şehir savaşları sırasında; örgüt mensuplarına “orantısız güç” 
kullanıldığından yakınan, Y-CHP milletvekillerini olay mahalline göndererek, Türk 
güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalleri yaptığını raporlara bağlatıp, Türkiye’yi 
uluslararası kuruluşlara şikayet eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu olayda sessiz 
kalmasına bir anlam veremediğimi kabul ediyorum! 

Dersimli, operasyona katılan polislere teşekkür ettikten sonra, alaycı bir ifade ile: 
”Aynısını Adil Öksüz için de bekliyoruz” dediğini unutmuş değilim… 3 
İlginçtir: 

PKK ve FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlarda; insan hakları savunucusu kesilen 
Dersimli Kemal, bu defa “işkence” ve “kötü muamele”ye hiç temas etmedi! 

Kılıçdaroğlu; her nasıl olmuşsa, Masharipov’un suratının Çarşamba pazarına 
çevrilmesini ve kafasının postal altında ezilmesini “orantılı” buldu!.. 

Masharipov’u, yakalanmasından polis aracına götürülmesine kadar olan görüntüleri 
dikkatlice izledim. 

Kolunun bükülüp, başının öne eğilmesinden başka, fiziki güç kullanıldığını göremedim. 

                                                           
2 https://tr.sputniknews.com/politika/201612081026203272-kilicdaroglu-ahmet-altan-nazli-ilicak/ 
3 https://www.aydinlik.com.tr/politika/2017-ocak/insallah-adil-oksuz-u-de-yakalarlar 
 



Demek ki, Abdulgadir’in Özbek yüzünü, sorgu sırasında Moğolların suratına benzettiler! 

FETÖ‘ye ait finans kuruluşlarına kayyım atanması sırasında polise engel olmaya çalışan, 
FETÖ mensuplarının tutuklanmasında eş ve çocuklarının “mağduriyetini” haftalarca 
gündemde tutan Dersimli’nin, bu açık “işkence” olayı karşısında ağzını neden bıçak 
açmıyor?.. 

Bu çifte standart “Devrimci Kemal”e yakıştı mı? 

PKK ve FETÖ’ye kol kanat germeyi adeta üzerine vazife edinen bu zavallı adam, Adana 
Mitingi’nde ünlü düşünür Voltair’e gönderme yapmıştı: 

“Hukuku ve demokrasiyi savunma” adına; Nazlı Ilıcak’ı, Ahmet ve Mehmet Altanları; 
CHP’lilere alkışlatmaktan hiç çekinmemişti…4 
Dersimli, HDP milletvekillerinin tutuklanması üzerine, İzmir’de yaptığı açıklamada da 
“ biz düşünce özgürlüğünü, demokrasiyi savunuyoruz” demişti… 5 
Masharipov söz konusu olunca, o adam nere gitti; buhar oldu uçtu adeta… 

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı ve MAZLUMDER gibi 
insan hakları savunucusu örgütler de; Özbek asıllı IŞİD üyesine yapılanları görmezden 
geldiler! 

Bu değerlerden daha üstün başka bir değer ya da geçerli nedenleri olmalı. 

Bu konuya özelikle dikkatinizi çekmek istedim… 

*** 

Renia katliamında ölenlerin çoğunun “yabancı uyruklu” olması, acaba sessiz kalma 
konusunda etkili olabir mi? 

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı’nda eğlenmeyi düşünen gariban vatandaşlarla, Reina 
gece kulübünde geceyi geçirecek olanlar arasındaki korkunç “gelir farkı”, bu 
uluslararası örgütlerin işkenceyi görmeme nedeni olabilir mi? 

Bu olayı “hangi örgütler kimlerin hizmetindedir?” sorusuna yanıt bulabilmek için de, 
enine boyuna sorgulamak gerekir! 

*** 

İçişleri Bakanlığından bağımsız açıklama yapamayacak olan İstanbul Emniyeti, kendi 
sızdırdığı fotoğraflar üzerinden, böyle bir eleştirinin başlatılacağını düşünmemiş olamaz. 

                                                           
4 http://www.cnnturk.com/turkiye/reina-katliamcisi-abdulkadir-masharipov-neden-polislerle-catismadi 
5 https://tr.sputniknews.com/video/201701171026804182-reina-istanbul-abu-muhammed-horsani/ 



Peki, kolaylıkla gizleyebileceği “işkence”yi neden açık etti? 

Bu şekilde verilecek mesaj daha mı önemlidir? 

İşkence konusunda zaten sicili bozuk olan Emniyet, bir kez daha eleştirilmeyi neden 
göze aldı acaba, buna değdi mi? 

*** 

Türk güvenlik güçlerinin, ABD’nin “kara gücümüzdür” dediği, PKK’ya karşı yaptığı her 
operasyona, “insani muamele” kriterinden bakan ABD basını da, olayın “işkence” 
yönüne hiç değinmedi. 

Aynı şekilde, AB Parlamentosu da duyarsız kaldı. 

İlginçtir: 

Sanki Masharipov’un yüzüne makyaj yapılmış gibi, Rusya da “insan hakları ihali” 
konusuna hiç girmedi… 

*** 

Dersimli, ipleri ABD ve AB’nin elinde olan bir kukla gibidir: 

Onların eleştirdiği konuları, cesur bir şekilde eleştirebilir. 

Efendileri bir olayı görmezse, bu defa üç maymunu oynar, o da görmezden gelir… 

*** 

İktidara gelmesini bile, halka değil, dış güçlerin hükümeti yıkmasına bağlayan bir 
“liderin” peşine takılarak, rejimin değiştirilmesinin önüne geçemeyiz! 

Önümüzdeki 90 gün Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için yaşamsal önemdedir. 

Demokrasi ve Cumhuriyetten yana olanlar; küresel güçlerin kuklası olan ve kişiliği 
güven vermeyen bu adamı; Nisan’ın ortalarına kadar süreceği anlaşılan “hayır 
kampanyası” boyunca, geri planda tutmak zorundadır. 

Rejim değişikliğine meşruiyet şerbetini döken Dersimli Kemal; vitrine çıkartılırsa, bu 
halkoylaması ile birlikte Cumhuriyet’i de kaybedeceğimiz kesindir!.. 

Çok gerekliymiş gibi; TBMM’ndeki “Oylama sonuçlarına saygı duyacaklarını” 
söylemesi bile, halkı gıcık etmeye yetti!.. 



Dersimli’nin “Hayır” demesi, “Evet”lerin sayısınını artıracaktır! 

*** 

Unutmayalım ki: 

PKK’ya ve FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlara karşı çıkarak; antiemperyalist temel 
üzerinde şekillenen; Erdoğan’ın “7 Ağustos 2016 Yeni Kapı Ruhu” olarak 
isimlendirdiği; gerçekte milli birlikyolunda hayati öneme sahip olan bu adıma ilk 
darbeyi, Y-CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu vurmuştur: 

Emperyalizme karşı olan Vatan Savaşı’nı, “Saray Savaşı” olarak gösterip, Türk halkının 
birlik ve beraberliğini bozdu. 

İkinci darbeyi: 

Hiç gerekmediği halde: 

“Partili Cumhurbaşkanlığı” meselesine gündeme taşıyarak, Y-MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli vurdu. 

Bahçeli, önce MHP gençliğini: 

“Ülkücü geçinenler” ve “Ülkücülükten geçinenler” olarak ikiye böldü. 

Ardından, Cumhurbaşkanı’nın suç teşkil eden “fiili durumuna”, hukuku uydurmak için 
anayasa değişikliği yapılması fikrini ortaya attı. 

Böylece; Türk halkı, egemenliği bir tek kişiye devretmek isteyenler ile egemenliğin 
Millette kalmasını isteyenler olarak bir kez daha bölündü… 

*** 

Birlik yolunda çok önemli bir adım sayılan “Yeni Kapı Ruhu”nu, bu iki lider öldürdü. 

Emperyalizmin istediği oldu: 

Türkiye amip gibi bölünmeye başladı… 

Türk halkı, anayasa değişikliğine “hayır” diyerek, üzerinde oynanan oyunları 
bozabilecek sağduyuya sahiptir. 

“Hayır”dan sonra bir hayırlı işimiz daha olacaktır. 



O da: 

Yıllardır halkın üzerinde tepinerek yükselen bu safralardan kurtulmaktır… 

“Hayır”lı 90 gün diliyorum…



 
  

SIRT ÜSTÜ YATAN YOK!..  

Bir Ali yerine kendisini feda etmeye hazır olduğunu açıklayan Binali, AKP Gençlik 
Kolları’nın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği 2. Abdülhamit’i anma programında 
konuştu: 
“Bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan 
Abdülhamit’in imzası var… Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit 
bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi 
anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat 
sağlamıştır… Emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmıştır…” dedi.1  
Abdülmecit oğlu İkinci Abdülhamit’in Sadrazamı meşhur Mithat Paşa‘dır. 

                                                           
1 http://www.sabah.com.tr/gundem/2017/01/14/basbakan-binali-yildirim-konusuyor-canli 
 



AKP gençliğine güzellemelerle anlatılan Abdülhamit dönemini merak edenler, pratik 
yoldan giderek, kendi adıyla anılan internet sitesinden bazı temel bilgileri 
öğrenebilirler. 2  
AKP’nin “yeni anayasa” ve “yeni meclis” için kolları sıvadığı bu dönemde; AKP Gençlik 
Kolları’nın, Padişah Abdülhamit’i “antiemperyalist”, “Millet iradesi”ne saygılı ve 
“yenilikçi” bir lider olarak göstermeye çalışması oldukça manidardır… 
Türk sağının ideologlarından olan Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhamit için; “Batı’ya 
kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran muazzam bir şahsiyettir. Bir 
tür turnusol kağıdıdır” demişti. 
O bakımdan; 1’nci ve 2’nci Meşrutiyet, Teşkilat-ı Esasiye(Anayasa), Meclis-i 
Mebusan (Milletvekilleri Meclisi), Muharrem Kararnamesi, Hamidiye Alayları,31 
Mart Vakası gibi tarihi olayların yaşandığı bu dönemi, ana başlıkları ile anımsatmak 
yararlı olacaktır: 
1’nci ve 2’nci Meşrutiyetin ilan edildiği dönemin padişahı Abdülhamit hakkındaki 
bilgilere, tarih kitaplarına ulaşmakta zorluk çekenler için, kolay yoldan ulaşabilecekleri 
özgür internet ansiklopedisinde yeteri kadar bilgi bulunduğunu anımsatmak isterim. 3  
Hafızalarımızı tazelemek bakımından bazılarını hatırlatıyorum: 
İlk Anayasa olan Kanun-i Esasi (Anayasa), Sadrazam Mithat Paşa önderliğinde, 23 
Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
31 Mart 1877’de Kanun-i Esasi’de öngörülen Meclis-i Mebusan çalışmaya başlamıştır. 
“Ulu Hakan”, (Rumi 1293’e karşılık geldiği için) 93 Harbi4 denilen Osmanlı Rus Savaşı’nı 
(1877-1878), bahane ederek, Meclis-i Mebusan’ı kapatmıştır… 
Adaletinden sual olunmaz Ulu Hakan; yenilikçi hareketin öncüsü Sadrazam Mithat 
Paşa’yı sürgüne göndermiş ve Taif’te boğdurmuştur… 
Bu olay üzerine, ittihatçıların en gözü kara üyelerinden Resneli Niyazı,5 3 Temmuz 
1908’de Makedonya dağlarına çıkıp, 2. Meşrutiyet’in ilanına yol açan ayaklanmanın 
liderliğini yapmıştır. 
Resneli’nin, Abdülhamit’ten iki isteği vardı: 
Biri kapatılan Meclis’in açılması, diğeri askıya alınan Anayasa’nın uygulamaya 
konulmasıydı. 
İttihatçıların mücadelesi başarıya ulaştı ve Osmanlı 23 Temmuz 1908 günü, Meclis 
açıldı, yeniden anayasal düzene geçildi. 
“31 Mart Vakası” 6 olarak tarihe geçen olay; 1909 31 
Mart’ında gericilerin ayaklanarak Meclis-i Mebusan’ı basmalarıdır. 
Amaçları Meclis’i temelli kapatmaktı. 
Bu isyan, 27 Nisan 1909’da Abdülhamit’in devrilmesi ile bastırıldı. 
Yeni Padişah Vahdettin, İngilizlerin baskısı ile 16 Mart 1920’de Meclis’i tekrar kapattı. 
Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvayi Milliyeciler, 23 Nisan 1920’de 
Ankara’da TBMM‘ni açtılar… 
“Milli İrade”nin tecelli ettiği yer olan “Millet Meclisi”nin bizdeki tarihi gelişimi kısaca 
böyledir. 
Bugün TBMM, fiilen olmasa da işlevsel olarak kapatılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
                                                           
2 http://www.ikinciabdulhamid.com/hayati 
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Abd%C3%BClhamid 
4 http://www.kpsskonu.com/genel-kultur/tarih/osmanli-rus-savasi-93-harbi/ 
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Resneli_Niyazi_Bey 
6 https://tr.wikipedia.org/wiki/31_Mart_Vakas%C4%B1 



AKP, gençlerine Milli Meclis’i neden kötü göstermektedir, neden Abdülhamit’i 
olduğundan farklı ve olağanüstü bir Padişah gibi tanıtmaktadır? 
*** 
Biliyoruz ki, Gazi Meclis’i, göstermek hale getirmek isteyenlerin 
başında ABD gelmektedir. 
17 Temmuz akşamı TBMM’ni FETÖ‘ye bombalatan küresel güçlerin, 
Ortadoğu’daki engellerinden biri Rusya ise, diğeri de tarihinde ilk kez orduları ile 
emperyalizmi yenmiş olan TBMM‘dir… 
Süleymaniye’de başına çuval geçirilen TBMM’nin Orduları, kısa sürede toparlanmış ve 
sahaya inmişlerdir. 
Ergenekon ve Balyoz Davaları ile zindanlara tıkılan yurtsever Türk subayları, silahları ve 
kalemleri ile görevlerinin başındadır. 
78 milyon Türk halkı, ABD’nin Suriye’de oluşturmak istediği koridora hançer gibi 
saplanmıştır. 
Bu kararlı duruş, küresel güçlerin Büyük Ortadoğu Projesi’ni (BOP) çıkmaza sokmuştur. 
Kara gücü PKK ile “Hendek Savaşları”ndan isteği sonucu alamayan ABD, 17 Temmuz 
başarısız darbe girişimi ile de hayal kırıklığına uğramıştır. 
Türkiye’nin yönünü Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) dönmesiyle, hain planları iyice 
bozulan emperyalistler; pusuda beklettikleri işbirlikçilerine, işbaşı yaptırmak zorunda 
kalmışlardır. 
*** 
MHP’nin başlattığı “Başkanlık” tartışmalarını, bu bağlamda verilmiş “yeni görevler” 
olarak değerlendirmek gerekir. 
Nitekim ülkenin getirildiği nokta; esaslı bir “anayasa değişikliği” tartışması içerisinde, 
iç cephenin bölünmesi tehlikesini barındırmaktadır. 
5 Haziran seçimlerinden önce, PKK‘nın “al başkanlığı ver özerkliği” şeklinde 
özetlenen projesi, güncellenerek önümüze getirilmiştir. 
Aynı proje, şimdi de MHP’nin yönetime hâkim kanadı tarafından yürütülmektedir. 
Kim ne derse desin, “Partili Cumhurbaşkanlığı” olarak isimlendirilen “Başkanlık 
Sistemi”ne geçiş, “Kürdistan’a özerklik” projesinin önemli bir ayağıdır. 
Yeni Anayasada; “Federasyon” ve/veya “Özerklik” için olmazsa olmaz kabul edilen; 
“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince konulan 
maddelerini imzalamak, Dersimli Kemal’e nasip olmayacaksa da; “yerel yönetimleri” 
KHK ile yeniden tanzim etmek, partili Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler içerisindedir. 
2019 yılındaki seçimde; “Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkanı” sıfatını alacak olan o ulu 
şahsiyetin, -bilemeyeceğimiz nedenlerle- yönünü, ŞİÖ’nden tekrar küresel 
güçlere çevirmesi ile bu sonuç kolaylıkla elde edilebilecektir. 
Bu durumu hukuken frenleyecek veya durduracak hiçbir kurum ve kuruluş yeni 
anayasamızda bulunmamaktadır! 
*** 
Artık sağır sultanlar bile duydu; 
BOP; “İkinci İsrail” de denen “Büyük Kürdistan”ı kurmak ve bir koridorla Akdeniz’e 
bağlamaktan başka bir anlama gelmemektedir. 
Bu planın en önemli icracıları: AKP-Fetullah Gülen Cemaati ortaklığıydı… 
Emperyalistler, Suriye’de Rusya engeline takılarak durduruldular… 
“Başarısızlığı” kabul edemeyen ABD, faturayı birine keseceklerdi. 
O yüzden Erdoğan’ın defterini dürdüler… 



Hakan Fidan’la başlayan, 17/25 Aralık yolsuzluk olayları ile devam eden ve 15 Temmuz 
darbe girişimi ile noktalanan süreç açıkça gösterdi ki, egemen güçler Erdoğan’ı alt 
edemediler… 
Yatan “A Planı” yerine diğer seçenekler masaya sürüldü! 
Şimdi AKP-MHP ortaklığı ile sonuca gitmek istiyorlar. 
Bu da aynı güçlerin “B Planı”dır.. 
MHP lideri Bahçeli, partisini bitirme pahasına “Başkanlık Sistemini” hayata geçirmekte 
kararlı gözüküyor. 
Her ne kadar AKP ile ABD’nin ilişkileri mesafedendiyse de, yeni ittifak; yine “B Planı”na, 
yani ABD’ye hizmet edecektir. 
Bu noktada; MHP tarafından AKP’nin tuzağa çekildiğini ve Erdoğan’ın da bu tuzağa 
düştüğünü söylemekte bir yanlışlık yoktur!.. 
“B Planı” ile istenilen sonuç alınamazsa; 
Bu defa da “C Planı” devreye sokulacaktır: 
Y-CHP ile HDP, bu son planın aktörleri olarak saha kenarında bekletilmektedir. 
Herhangi bir şekilde, MHP kendisinden beklenen görevi yapamazsa, sırasıyla bu iki 
parti göreve davet edilecektir. 
İkisinin de bir yere kaçma şansı bulunmamaktadır. 
Zira “diyet” borçlarını bu şekilde ödeyeceklerdir. 
Gerçi; bu aşamada; Y-CHP, yeni anayasanın “meşruiyet” sorununu çözmek gibi çok 
önemli bir işlevi yerine getirdiği söylenebilir. 
Ayrıca Anayasa Mahkemesinden dönme olasılığı bulunan değişikliklerde “uyarı” 
görevini; Bülent Tezcan ve Özgür Özer ile yerine getirmiştir. 
Grup Başkanı Levent Gök’ün, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la objektiflere yakalanması, 
bütün b.u olup bitenlerin “ağızdan kaçırılması” değerindedir… 
Kenarda durup, bir şeye karışmıyormuş gibi yapan HDP ise, arada bir dikkatleri başka 
konular üzerine çekerek, gündemi değiştirmekle görevlidir. 
Anayasa görüşmeleri sırasında, yalan olduğu AİHM kararı ile kesin olarak saptanan 
“Ermeni soykırımı” iddialarını gündeme taşımak,7  bu yeni görevi tanımlamaktadır… 
HDP’nin asıl görevi gizlidir: 
Onu; “Referandum” sırasında, anayasaya “evet” diyerek yerine getirecektir. 
Görüldüğü gibi “sırt üstü yatan” yoktur, herkes görevini yapmaktadır!..

                                                           
7 http://www.haberler.com/tbmm-genel-kurulu-nda-sozde-ermeni-soykirimi-krizi-9161239-haberi/ 

 



 
 
 

 TEK SEÇENEĞİMİZ!.. 

Deniz Baykal’ın TBMM’ndeki tarihi konuşmasının üzerinden 5 gün bile geçmeden, o 
malum “kaset” konusu gündeme taşındı!.. 
Anayasa değişikliği görüşmelerinde; Dersimli Kemal’in arka vagona geçmesi, tecrübeli 
politikacı Baykal’ın CHP Grubu adına konuşmaları yapmakla görevlendirilmesi, 
AKP’de panik havası yarattı. 
CHP’yi toparlamak için geçici olarak da olsa, CHP’nin başına geçmesi konuşulan Baykal, 
AKP’nin korkulu rüyasıdır! 
Baykal’ın kötü anıları ile kamuoyunun hafızasını canlı tutmak, KASET defterinin 
yeniden açılma nedenidir… 
Bu şekilde verilecek mesajlardan biri: 
Kurt politikacı Baykal’ın bile Fetullah Gülen tarafından aldatılmış olduğudur. 
Dolayısıyla olağanüstü yetkilerle donatılmak istenen Erdoğan’ın, yeni bir aldatılma olayı 
ile karşılaşması halinde, Türkiye’nin ödeyeceği bedelin büyüklüğü konusunda 
kamuoyunda yaratılmak istenen kuşku bir ölçüde hafifletilmek istenmektedir. 
Öyle ya, Fetullah Gülen Hoca Efendi, Baykal’ı bile aldattığına göre, Erdoğan’ı aldatmasını 
fazla büyütmemek gerekir. 
Başka da kimse kolay kolay Erdoğan’ı aldatamaz, denmek isteniyor. 
Daha dün gibi anımsıyoruz: 
Deniz Baykal, 2010 yılında istifasını açıklarken; AKP hükümetini sorumlu tutmuş, 
özellikle Pensilvanya’nın bu işin içerisinde olmadığını vurgulamıştı. 
CHP Genel Başkanı gider ayak, Fetullah Gülen Hoca Efendiye selam yollayarak, onu 
halkın gözünde biraz daha büyütmüştü…. 
Baykal, ne yazık ki, Cemaati kollayıcı bu tutumunu, bugüne kadar da değiştirmiş 
değildir. 
Sonuç: 
Demek ki o da aldatılabiliyormuş!.. 
İkinci husus: 



CHP’nin, Y-CHP olarak kalması ve başında mümkün olduğu kadar Dersimli Kemal’in 
bulunmasıdır. 
AKP’nin arayıp da bulamayacağı bu siyasal ortamın değişmesine, Erdoğan ve 
AKP’liler razı değiller. 
Zayıf olasılıktır ama, Baykal’ın toparlayıcı rolü ve ağabey sıfatıyla CHP’nin başına geçip, 
referandum kampanyasını yürütmesi, işleri tersine çevirebilir. 
Baykal’ın tarihi konuşmasına benzer konuşmalarının miting meydanlarında yaratacağı 
etki, zaten bıçak sırtında giden evet-hayır dengesini bozabilir. 
Bu nedenle kaset olayını canlı tutarak; her an Baykal’ı ve Baykal üzerinden CHP’yi, 
(ihtiyaç duyuldukça da Atatürk ve İnönü’yü) itibarsızlaştırma kampanyasını başlatmak 
için, ortamı hazır halde getirmek istiyor olabilirler… 
Bütün bu olasılıklar, göz ardı edilemez… 
Şimdi de olayın diğer yönüne bakalım: 
Gazetelere sızdırılan polis fezlekesinden anlaşıldığına göre; dönemin polis müdürleri: 
Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı, Yunus Yaşar ve Tamer Bülent Demirel, “Devletin 
istihbarat faaliyetleri kapsamında, görevlerinin sağladığı nüfuz ve güç ile yasalara aykırı 
olarak, sahte oluşturulmuş belgelerle temin edilen dinleme ve izleme kararlarını, 
istihbarat polisleri ile uygulamaya koyarak”, Deniz Baykal ile MHP’li milletvekillerine 
kaset kumpaslarını hazırladılar…1 
Hazırlanan kasetleri, önce Pensilvanya’ya göndermişler; Fetullah Gülen Hoca Efendi 
tarafından izlenip, yayınlanabilirler onayını aldıktan sonra piyasaya sürülmüşler… 
Aldatılmış CHP eski Genel Başkanı Baykal’ın, üstelik evli bir CHP milletvekili ile Türk 
toplumunun asla kabul etmeyeceği şekilde ve CHP’lilerin hiçbir biçimde içlerine 
sindirmediği o özel görüntüleri, hala siyasi rakiplerinin elindedir!… 
Üstelik yayına konulmamış bölümleri de varmış! 
Ve bunların tümü, yeniden servis edilmeye hazırdır… 
Bu ağır ve aşağılık tehditlerle girilecek referandumdan, yine Erdoğan’ın kazanarak 
çıkacağı kesindir… 
Gizleme olanağımız bulunmayan bu gerçekleri, görmezden de gelemeyiz… 
Bu vahim durum karşısında “demokrasi güçleri”nin tek yolu kalmıştır: 
*Baykal, siyasi tecrübesi ile CHP’ye yol göstersin ama asla vitrine çıkartılmamalıdır… 
*Kemal Kılıçdaroğlu bir saniye bile gecikmeden istifa etmelidir… 
Referandum kampanyası boyunca, CHP’yi Parti Meclisi’nin seçeceği 
bir komisyon yönetmelidir… 
*HDP dışındaki tüm siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine güç birliği çağrısı 
yapılmalı, “hayır” kampanyasında onlara daetkin görevler verilmelidir… 
*Oluşturulacak çalışma grupları, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra; köy köy, 
mahalle mahalle bütün evleri ziyaret ederek, Cumhuriyet’e sahip 
çıkılması konusunda “hayır” kampanyasını kesintisiz sürdürmelidir… 
Son olarak şunu da belirteyim: 
Vatan mevzubahis olduğundan; kimsenin kapris yapma, kendini önemsetme ve 
kamuoyunda aklanma gibi özel durumları öne çıkarmasına, bu hassas süreci şahsı 
için fırsata çevrilmesine de izin verilmemesi gerekir…

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/deniz-baykaldan-tbmmde-tarihi-konusma-1612847/ 
 



 
 

BİR RİCA Kİ SORMA GİTSİN!.. 

SONAR’ın anketine göre “hayır” oyları yüzde 52, CHP ve HDP’nin birlikte hareket etmesi 
halinde; “evet” oyları yüzde 55’e çıkıyor… 
Bu gidişle Y-CHP’nin “Anayasaya hayır” kampanyası, Erdoğan’a son kıyağı olacak! 

*** 

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk bam teline bastı: 

2019 yılında hem Cumhurbaşkanlığı hem de genel seçim aynı gün yapılacak. 
Cumhurbaşkanının partisi Meclis’te çoğunluğu elde edemezse,  hükümeti çoğunluğu elde 
eden parti kuracağına göre; Cumhurbaşkanı aynı zamanda ana muhalefetin de lideri olacak! 
Bu demektir ki, bundan böyle muhalefet göstermelik olacak. 

Elbette ki, muhalefetin olmadığı bir ülkede, demokrasiden söz edilemez… 

Ve böyle bir totaliter rejime; ne yazık ki, sadece MHP’nin girişimi ile değil, CHP’nin de 
“meşruiyet” sorununu çözmüş olması ile geçeceğiz. 
HDP zaten baştan beri; “ver federasyonu, al başkanlığı” diyor. 
Dolayısıyla onların yeni rejim ile bir sorunları olamaz. 

Bundan böyle; Cumhurbaşkanı, hem devleti, hem partisini, hem de muhalefeti temsil edecek. 

Erdoğan hem anamız, hem babamız gibi  yani!.. 

Türk halkına böylesi mi yakışır? 



*** 

Aralık 2015 PISA sınav sonuçlarına göre; 15 yaş grubundaki 6000 Türk öğrencinin 
çoğunluğu, ya okuduğunu anlayamıyor ya da yanlış anlıyor. 
Bu gençler, büyüyünce bizim gibi seçmen olacaklar! 

O zaman neyin ne olduğunu anlayabilecekler mi? 

PISA 72 ülkede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında üç yılda bir yapılıyor. 

Türkiye ancak 50’li sıralarda… 

Zeka düzeyi bizden daha geri olan 20 civarında ülke var!.. 

Bizim oralarda, “öyle kazana böyle lahana” derler! 

  

*** 

CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın, son olaylar üzerine yaptığı açıklamalar önemli: 

TSK’nın Suriye’deki hedefini; El-Bap’tan sonra Mümbiç olarak açıklayınca, Dersimlinin, 
kaşı gözü oynamaya başladı, neredeyse ödü patlayacaktı. 

“Olur mu öyle şey, ne işimiz var Mümbiç’te” dedi… 

Zaten onun safı baştan beri belliydi. 

Alın size bu konuda bir kanıt daha: 

Jandarma Genel Komutanlığının Darbe Girişimlerini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği 28 
sayfalık raporda; PKK‘nın Avrupa Sorumlusu Zana Azadi, 26 Nisan 2016 tarihinde sosyal 
medya üzerinden paylaştığı mesajda şöyle diyor: 
“Fetullah Gülen’i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP, DAEŞ faşizminin yıkılması için 
devrimci halkların Gülen’le yaptığı işbirliği en doğru karardır.” 
Her şey gün gibi ortaya çıkmasına rağmen; 

Dersimli Kemal, hala PKK ile FETÖ’yü korumaya devam ediyor. 

Belli ki, aldığı talimat böyledir. 

*** 



YSK Başkanı Sadi Güven; Yüksek Seçim Kurulunda 3, İl Seçim Kurulu Başkanı 11, İl Seçim 
Kurulu Üyesi 59 ve İlçe Seçim Kurulu Başkanı 210 hâkim ile 15 zabit kâtibinin FETÖ üyesi 
olmaktan görevden uzaklaştırıldığını ve tutuklandığını açıkladı. 
Bu kadar örgüt üyesinin desteklediği AKP’nin, nasıl iktidar olduğu neden tartışılmıyor? 

Y-CHP bu işi hiçbir zaman sahiplenemedi. 

“İktidarın “meşruiyet “ sorunu var” diyemiyor. 
Başka bir karın ağrısı mı var acaba? 

Meşru olmayan iktidarların yaptığı icraatlar da gayrimeşrudur… 
Bunu bilen AKP;  “yeni anayasa” yaparak, “yeni rejime” geçmeye çalışıyor! 
Belli ki, yeni anayasa ile “beyaz bir sayfa” açıp, her şeyi sıfırlayacaklar! 

Bu arada, önceki dönemlerde işlenmiş anayasal ağır suçlar; ya affedilecek ya da suç olmaktan 
çıkartılacaklar. 

Yaşamakta olduğumuz süreç budur ve MHP’li “Devlet”, işin böyle bitirilmesine  “evet” 
diyor!.. 
*** 

Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. 

MHP’yi kurtarmadan, AKP’den kurtulmak imkânsızdır… 

Y-CHP’de ise, hiç umudum kalmadı. 

Kim ne derse desin, yeni rejime geçilmesinin “meşruiyet” temelini Y-CHP hazırladı. 
Dersimli, şimdi Cumhurbaşkanına, Başbakana ve Meclis Başkanına, anayasa değişikliğinden 
vazgeçsinler diye  “rica”da bulunuyor: 
“Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı; sizden rica ediyorum,  lütfen bu anayasa 
değişikliği teklifini geri çekiniz. Türkiye’ye en büyük hizmeti yapmış olursunuz” diyor.1 

İktidara “rica” ederek muhalefet yapma dönemine girdik… 
*** 

Bu Y-CHP’liler, “muhalefet” ederken bile fırsatı kaçırmıyorlar, 

CHP milletvekilleri Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı olarak sokağa çıktılar. 

Akıllarınca zevahiri kurtaracaklardı. 

Bir bildiri okudular, evlere şenlik. 

                                                           
1 http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-anayasa-degisikligi-teklifini-geri-cekin,V0OSvT3KIEGmOK3jzdD_9g 



Duyanlar; anayasa “hayır” diyecekleri vardıysa da, bu bildiriden sonra “evet”e dönecekler… 
Anayasa değişikliğinden sonra gelecek olan diktatörlüğü; Saddam’a, Esat’a ve Kaddafi’ye 
benzettiler! 
Son yıllarda emperyalizme karşı direnen ve ülkelerinin toprak bütünlüğünü savunan bu 
liderleri, Y-CHP’liler her fırsatta neden karalıyorlar? 
Böyle zamanlarda; Hitler, Musolini, Salazar, Allende vb. gibiler nedense akıllarına gelmiyor! 

Yine de şükredelim; diktatör örneğini verirken, Atatürk ile İnönü’yü saymadılar!? 

Acaba Y-CHP’nin bir başka görevi de:  ABD’nin mazlum uluslara karşı yaptığı saldırıları 
meşru ve haklı gösterme midir? 

*** 

Muhalefet böyle işbirlikçi olursa, AKP hiç iktidardan düşürülebilir mi? 
Bunların sayesinde;  AKP oy kaybettiği yerde bile, muhalefetten bir parti kazanabiliyor. 

İşte size MHP, en canlı örnek.. 

MHP, muhalefette olduğu halde, iktidarın yapamayacağı icraatları yapmaya başladı… 

Rejimi değiştiriyor; 78 milyonun yaşam tarzını, toplumun idare şeklini belirliyor… 

Gelecek nesilleri ağır ipotek altına sokuyor… 

Bu yüzden: 

Yangından ilk kurtarılacak olan MHP’dir! 

Sonra Türkiye…



 
  

“RÜTBE” SÖKME/TAKMA TÖRENİ!.. 

“BİLGİ KİRLİLİĞİ’Nİ NE ZAMAN BIRAKACAKSINIZ? 
  

CIA KAYNAKLI HABERLERİ NAKLETEMEYİ, ADETA İKİNCİ MESLEK YAPTINIZ! 

KEYFİNİZ KAÇIYOR DİYE, SAYFANIZDA PAYLAŞIMDA BULUNMAYI BIRAKTIK, SİZ 
DÜŞMAN ODAKLARININ KARA PROPAGANDALARINI YAYMAYI BIRAKMIYORSUNUZ… 
SABAH AKŞAM DÜŞMANIN AĞZI İLE KONUŞUYORSUNUZ… 
CIA, FETÖ ELİYLE BAŞARAMADI DA SİZ İKİ PARA ETMEZ SOSYAL MEDYA 
SAYFALARINDA BAŞARABİLECEĞİNİZİ Mİ SANIYORSUNUZ? 
GENELKURMAY BAŞKANININ RÜTBELERİNİ SÖZ KÜTÜNÜZ ÖYLE Mİ?! 
ZAMANLAMANIZ MÜKEMMEL (!) YAZIKLAR OLSUN… 
PEKİ, SİZİN RÜTBE TAKMA TÖRENİNİZ NE ZAMAN? 
ÇAVUŞLUĞA KADAR GELEBİLDİNİZ Mİ BARİ? 
NEYMİŞ EFENDİM: 
ASKERİ OKULLARI NEDEN KAPATMIŞ! 
HALA MI ORALARDASINIZ?.. 
ASKERİ OKULLARI KAPATANIN, BİNALİ HÜKÜMETİ İLE ERDOĞAN OLDUĞUNU NE 
ZAMAN ANLAYACAKSINIZ? 



GENELKURMAY BAŞKANININ KANUNLA KURULUP KAPATILABİLEN BU OKULLARI, 
AÇIP KAPATMA YETKİSİ Mİ VAR? 
HÜKÜMETİ VE ERDOĞAN’I “PAS” GEÇİP, İZİNSİZ BASIN AÇIKLAMASI BİLE YAPAMAYAN 
(DEVLET MEMURU STATÜSÜNDEKİ) BİR KOMUTANI, GÜNAH KEÇİSİ İLAN ETMEK 
YAKIŞIYOR MU? 
*** 
ÖNCE POLİS OKULLARI İLE POLİS AKADEMESİ DE KAPATILDI! 
NE TEZ UNUTTUNUZ? 
ÇAYCISINDAN MÜDÜRÜNE, FETÖ ÜYESİ OLAN BU OKULLARIN DA AÇILMASINI 
İSTİYORSUNUZ? 
POLİS OKULLARI İLE ASKERİ OKULLARIN FARKI NE?! 
FETÖ İKİSİNİ DE ELE GEÇİRMEDİ Mİ? 
BU KADAR UZAK MISINIZ OLUP BİTENLERE? 
ASKERİ OKUL OLMADAN SUBAY, POLİS OKULU OLMADAN POLİS YETİŞTİRİLEBİLİR 
Mİ? 
DÖNEMİN OLAĞANÜSTÜ VE BU DURUMUN GEÇİCİ OLDUĞU, SİZE DE Mİ 
ANLATILACAK? 
DAHA DÜN, ÇOĞU ASKER VE POLİS 8 BİN 399 KAMU GÖREVLİSİ ATILMADI MI? 
O ASKER VE POLİSLERİN YETİŞTİĞİ YER; BU OKULLAR DEĞİL Mİ? 
KAPATILMAYACAKLARDI DA NE YAPILACAKLARDI? 
FETÖCÜ ÜRETMEYE DEVAM MI? 
ATILANLARIN “MAĞDURİYET”İNDEN SÖZ ETMEDİĞİNE ŞÜKREDİYORUM! 
*** 
DOĞRU YAPILAN İŞLERE KARŞI ÇIKARAK; YANLIŞ İŞLERE VERİLEN TEPKİYİ DE 
ETKİSİZLEŞTİRİYORSUNUZ? 
SIRF “MUHALEFET” OLSUN DİYE, DOĞRU İŞLERE İTİRAZ EDERSENİZ, HAKLI 
OLDUĞUNUZ KONULARDA SİZE KİM, NEDEN İNANSIN? 
BU KADARINI DA MI ANLAMIYORSUNUZ? 
MUHALEFETİ ETKİSİZ HALE GETİREN BU ANLAYIŞI, NE ZAMAN TERK EDECEKSİNİZ? 
HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ, HER KONUYU BİLMEYE MECBUR DEĞİLSİNİZ! 
*** 
SAVAŞ HALİNDEKİ ORDUMUZUN BAŞKOMUTANINI AŞAĞILAMAK VE RÜTBELERİNİN 
SÖKÜLMESİNİ GEREKTİRECEK “SUÇ” İŞLEMEKLE İTHAM ETMEK, ZAVALLILIĞIN ÇOK 
ÖTESİNDEDİR!.. 
CEPHE GERİSİNDE “BOZGUNCULUK” YAPMAKLA EŞ DEĞERDE DEĞİLSE DE, KOLAY 
AFFEDİLECEK BİR DURUM DEĞİLDİR… 
GELELİM NEDENİNE: 
GENELKURMAY BAŞKANIMIZ ORGENERAL HULUSİ AKAR, 
AMERİKANCI FETÖ DARBESİNİ ÖNLEYEN BİRİNCİ SIRADAKİ ADAMDIR. 
NOKTA… 
“YURTTA SULH KONSEYİ”NİN ÖNÜNE UZATTIĞI BELGEYE İMZA ATSAYDI, O DARBEYİ 
HİÇBİR GÜÇ DURDURAMAZDI. 
YOKSA İTİRAZINIZ MI VAR? 
DARBE GERÇEKLEŞSEYDİ; SİZ DAHİL BÜTÜN “AKILDANELER”, DUVARINA 
FETULLAH’IN POSTERİ ASILI MEDRESELERDE MUALLİM OLARAK GÖREV 
YAPACAKTINIZ! 
12 MART VE 12 EYLÜL‘DE BAŞKA BİR ŞEY Mİ YAPTINIZ? 
AKAR, ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK DİRENDİ VE DARBECİLERE İLK ŞOKU YAŞATTI! 
TAVRI, ANTİEMPERYALİSTTİR… 



ABD DARBESİNİN ÖNLENMESİNDE EN ÖNEMLİ AKTÖR ODUR. 
TÜRK ORDUSUNU KARARLILIKLA ABD’NİN KARA GÜCÜ PKK/PYD‘NİN ÜZERİNE O 
SÜRMEDİ Mİ?… 
AKAR, KOMUTASINDAKİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ, PKK’YI VE DESTEKÇİLERİNİ 
HENDEKLERE, TÜNELLERE GÖMMEDİ Mİ?.. 
ÇÜNKÜ O, KİMİNLE SAVAŞTIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORDU. 
TSK TARİHİNDE İKİNCİ KEZ, TEPEDEN TIRNAĞA DEVRİMCİ BİR EYLEMİN 
İÇERİSİNDEDİR… 
NOKTA. 
AKAR, TSK’NIN SURİYE’DE AMERİKAN KUVVETLERİ VE TAŞERONLARI (IŞİD, EL-
NUSRA, PYD/YPG VE DİĞERLERİ) İLE DE KARŞI KARŞIYA GELMESİNDE EN KÜÇÜK BİR 
TEREDDÜT GÖSTERMEDİ… 
İSTİFA EDİP, ORDUDAN AYRILABİLİRDİ… 
AMA O EMPERYALİZMLE SAVAŞMAYI SEÇTİ! 
AKAR, TÜRKİYE’NİN YÖNÜNÜN NATO’DAN ŞİÖ’NE ÇEVRİLMESİNDE DE ETKİLİ OLDU. 
TSK’NIN, NATO’NUN VURUCU GÜCÜ OLMASINA ESASTAN İTİRAZ ETTİ… 
ÖYLE DEĞİL Mİ? 
*** 
“ÖYLEDİR ELBETTE” DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİM… 
O HALDE; GENELKURMAY BAŞKANININ RÜTBELERİNİ NEDEN SÖKÜYORSUNUZ?.. 
BU YAPTIĞINIZLA, SAĞ KOLUNUZA “TERS BİR ÇAVUŞ PIRPIRI” TAKILMASINI HAK 
ETTİNİZ! 
LAKİN, O DEDİĞİNİZDEN BİZDE YOK, BİZDEKİLER DÜZ!..



 
 

NOKTA!.. 

O anda; milyonlarca başparmak sanal klavyelerin üzerindeydi. 

Sevdiklerinin isimlerini “tık”ladılar: 

2017’nin; barış, huzur, mutluluk ve esenlik getirmesi için dileklerini göndereceklerdi. 

Aramızda bazen insan olarak gezinen, o gece ise, hayali “Noel Baba” kılığında dolaşan bir 
adam, elindeki uzun namlulu silahıyla eğlence kulübüne girdi. 

Bam, bam, bam… 

Sabaha doğru, haber ajansları ölü sayısını 39, yaralıları 65 olarak açıkladılar. 

Türkiye, Edirne’den Kars’a kadar bir kez daha sarsıldı! 

Kimileri, eylemin yılbaşı kutlamasına tepki olarak yapıldığı, yorumunu yaptılar. 

Dolayısıyla, yılbaşı kutlamasına karşı olanları hedef tahtasına oturttular. 

Kimileri, birinci yorumu yapanları suçladılar… 

Sonuç: 

Kısmen de olsa terör amacına ulaştı. 



Nokta. 

*** 

İnsanları ayrıştırıp; birbirine düşman kabul ettirme, bu güzelim ülkeyi yaşanamaz bir 
coğrafya olarak göstermektir. 

Korku, panik ve güvensizlik duygularını pekiştirme politikalarına hizmet edenler ne 
yazık ki aramızdadır… 

Nokta. 

*** 

Çağımızda; terörizm, emperyalizmin elindeki en etkili silahtır. 

Teröre bulaşanlar, kesinlikle emperyalizmin maşalarıdır… 

Terörist eylemleri bu gerçekten saptıranlar; bilerek veya bilmeyerek küresel güçlere 
ajanlık yapmaktadırlar… 

Nokta. 

*** 

Şimdi filmi birazcık geriye doğru saralım: 

Takvimler 24 Temmuz 2015‘i gösterdiğinde; Türk güvenlik güçleri, savunma 
konumundan çıkıp emperyalizme karşı saldırıya geçtiler. 

PKK’nın hazırladığı “Hendek-Tünel Savaşları”ndan zaferle çıktılar. 

FETÖ’nün darbe girişimini, birkaç saat içerisinde bozguna uğrattılar. 

Türk halkı, tarihinde ilk kez, kendi Ordusuna karşı sokağa indi. 

Suriye cephesinde namlu namluya geldiğimiz “Koalisyon Güçleri” ve onların adına 
vekalet savaşını yürüten; IŞİD, PYD El-Nusra vb. örgütler, ağır bir yenilgi aldılar… 

Nokta. 

*** 

Emperyalistler; bizim nüfusa kayıtlı uşakları eliyle, savaşı bütün cephelere sıçrattılar. 



Anlaşılan: 

TSK’nın kesin zaferini ilan edeceği o güne kadar, cephe gerisindeki terör eylemleri 
devam edecek. 

“İkinci Kurtuluş Savaşı”mızda, bir kısmımız cephelerde şehit olurken, bir kısmımız da 
cephe gerisinde yaşamını kaybedecek… 

Nokta. 

*** 

Cephe gerisinde iken; yaşamı tehlikede olanlar; düşmanı, düşman kıyafetleri içerisinde 
göremeyecek. 

Ön cephede savaşanlar, cephe gerisindekilere nazaran daha avantajlı sayılırlar. 

Düşmanla işbirliği içerisinde olanlar: 

Kimi zaman komşumuz, kimi zaman akrabamız olarak karşımıza geliyorlar. 

Çoğu, kolayca aldatılabilecek cahillerden seçiliyorlar… 

Kimi Allah ile aldatılıyor, kimi hayali “kurtuluş senaryoları” ile kandırılarak, ihanet 
eylemlerinde görevlendiriliyor. 

Cephe gerisindeki “bozgunculuk”, cephedeki yenilgiden daha ağır sonuçlar doğuruyor… 

Nokta. 

*** 

Ne yazık ki: 

Yaşamakta olduğumuz vahşeti; hala “Saray Savaşı” olarak gören, bakar körler var. 

Kolay kolay akıllanacağa da benzemiyorlar…. 

Nokta. 

*** 

Oysa: 



Erdoğan’ın “Başkanlık Sistemi”ne geçmek için, hiçbir zaman böylesine savaşa ihtiyacı 
olmadı! 

Onun tek ihtiyacı MHP‘ydi, onu da kolayca aldı. 

Dolayısıyla, geçerliliği olmayan “Saray Savaşı” görüşünde ısrar edenler: 

Düşmanın cephe gerisinde “bozgun yaratma” planlarına hizmet ederler… 

Başka bir deyişle: 

O gafiller, bizim evde yemek yiyip, düşmana askerlik edenlerdir. 

Nokta. 

*** 

Bu yüzden: 

Bilme veya bilememe durumuna bakmadan; öncelikli işimiz cephe gerisinde düşmana 
hizmet edenleri, etkisiz hale getirmek olmalıdır. 

Elbette, askeri terminolojideki “etkisiz hale getirme”den söz etmiyorum! 

Demek istediğim: 

Yılbaşı gecesi yapılan saldırıyı, Noel kutlamalarına karşı olanların eylemi olarak 
göstermek, bozgunculuğa hizmet etmektir. 

Bu adi propagandayı boşa çıkarmak, bu yolda kullanılanları etkisiz hale getirmek 
anlamına gelir… 

Nokta. 

*** 

Hiç kuşku yok ki: 

Bu eylemi yapanlar; yılbaşı kutlamalarını; sıradan, normal, insani bir faaliyet olarak 
kabul etmezler! 

Öyle bile olsa: 



İnsanların birbirine güven duygusunu azaltacak propagandalara alan açmak, 
teröristlerin arkasındaki güçlere hizmet etmek sonucunu doğurur… 

Bu şekilde kullanılanları, her kim olurlarsa engellemek gerekir. 

Nokta. 

*** 

Defalarca kanıtlandı: 

Terör örgütlerinin arkasında küresel güçlerin gizli servisleri var! 

Onlarla aynı ağızdan konuşmak yasaktır, yasak! 

Nokta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SON SÖZÜMÜZ SÖYLENMEDİ AMA; 

Serhat boylarında gece gündüz 24 saat nöbet tutan Mustafa Kemal’in askerlerinin 
sorumluluk duygusu ve ciddiyeti ile her hafta yazılarımı, yazım kuralları bakımından 
kontrol edip düzelten Ali Şakacı ile Tülay Can’a ve kitap haline getirip sizlere ulaşmasını 
sağlayan Uygar Karsan’a teşekkür etmeden diğer kitabı yazmaya başlayamam… 

 

 


